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Spotykaliśmy Świętego

Stanął na naszej drodze, zawołał i usłyszeliśmy go. Przez cały swój niezwykły pontyfikat Jan Paweł II stawał się bohaterem całego
narodu. Podczas swojego pontyfikatu trwającego 27 lat, papież Polak 8 – krotnie odwiedzał swoją ojczyznę. Każda pielgrzymka była
inna i niosła inne przesłanie do ludzi. Pierwsza zapadła w pamięć z powodu wezwania
Ducha. Słowa „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”, do dzisiaj wywołują dreszcze u ludzi, którzy wtedy, w 1978.r.
zapatrzeni w ekrany swoich czarno – białych
telewizorów zaczynali rozumieć, że na ich
oczach, za sprawą prawdy głoszonej przez
jednego człowieka, odmienia się ich życie, a w
szary świat komunizmu wdziera się światło
nadziei. W 1983 r. Polak papież po raz drugi
pielgrzymował do ojczyzny. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „POKÓJ TOBIE, OJCZYZNO MOJA”. Zostawił on bardzo charakterystyczne votum – zakrwawiony pas papieski, splamiony jego krwią w czasie zamachu
dokonanego przez Mehmeda Ali Agcę 13 maja
1981 r., na zlecenie komunistycznych służb
specjalnych. W miesiąc po zakończeniu pielgrzymki gen. Jaruzelski zakończył wojnę z własnym narodem, odwołując stan wojenny 22
lipca. Francuski „Le Figaro” tak puentował II
wizytę Jana Pawła II w Polsce: „Od czasu bolesnych wydarzeń z grudnia ‚81 Jan Paweł II
pragnie obdarzyć cierpiący Kościół nową nadzieją, zanurzyć go na nowo w wodach
chrzcielnicy, rozumiejąc doskonale niecierpliwość Polaków, zwłaszcza młodych, wiedząc
lepiej niż ktokolwiek inny, jak daleko ten Kościół i ten naród mogą się posunąć. Ale Papież uważa, że źródłem wszelkiej nadziei jest
przekształcenie umysłu. Z Ewangelią w ręku
starał się dzień po dniu wzniecać tę nową nadzieję” I to przekształcanie umysłów stawało
się faktem. Po raz ostatni do PRL-u papież
przyjechał w 1987 r. On już wiedział, że sowieckie imperium się chwieje w posadach i niedługo powstaną okoliczności dla zerwania okowów niewoli. Wiedział, że Polacy potrzebują
wzmocnienia i wiary i ducha. Kiedy przyjechał
8 czerwca na Okęciu powiedział: „O ziemio
polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio
piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona.
I bądźcie pozdrowieni wy, Rodacy, którzy znacie radość i gorycz bytowania na tej ziemi. Zapraszam was do wspólnoty - do tej wspólnoty, którą przez pokolenia kształtuje Chrystus.”
Czwarta pielgrzymka spełniana w dniach 1
– 8 i 13 – 16 czerwca 1991 r. przebiegała pod
hasłem ”Bogu dziękujcie... Ducha nie gaście”
,była jednocześnie czasem wielkiej, ogólnospołecznej modlitwy o dobre wykorzystanie
odzyskanej wolności. Nauczanie papieskie
oparte zostało tym razem na Dekalogu - ”dziesięciu słowach, od których zależy przyszłość
narodu, państwa, Europy, świata. Włoski dziennik „Correre Della Sera” podsumował wizytę
Jana Pawła II następująco: „Myślą przewodnią papieskiej pielgrzymki do ziemi ojczystej
jest podkreślenie europejskości Polski, której
przypadła rola dopomożenia Europie w odnalezieniu własnych korzeni duchowych. Uczciwość, prawda, troska o najbiedniejszych, odrzucenie wszelkich form nietolerancji i fundamentalizmu: w każdej homilii i przemówieniu
Papież ostrzega rodaków, że prawdziwa demokracja nie może się obejść bez tych wartości. Z tą refleksją nas zostawił na kolejne 4
lata. Spotkał się z nami na chwilę w 1995 roku,

był wyraźnie rozluźniony, żartował, że stolicę
Piotrową należy przenieść do Żywca. Były jednak też pełne troski słowa o zagrożeniu programową laicyzacją i jej atakach na Kościół.
Papież po raz kolejny wyraził swą solidarność
z polskimi rodzinami. Podkreślił też, że wciąż
modli się za naszą wspólną Ojczyznę, ”o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej”.
Te troski Jana Pawła II okazały się słuszne.
Rozwój sytuacji w Polsce spowodował, że kolejna pielgrzymka Papieża Tysiąclecia miała
miejsce już po dwóch latach. Ojciec Święty
pełen obaw i trwogi przestrzegał, że nie ma
prawdziwej wolności bez odpowiedzialności
za drugiego człowieka, wzywał do zachowania wiary i przestrzegał przed zrywaniem społecznych więzi i przed egoizmem materialnym.
Uczył nas, że nie możemy się od siebie odwracać i porzucać na pastwę rynku. Ostrzegał, że zerwanych więzi społecznych nie da
się odbudować. Bardzo niepokoił się narastającymi konfliktami społecznymi, nierównościami i wzrostem nastrojów populistycznych
w społeczeństwie. Nie krył obaw związanych
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z powrotem postkomunistów do władzy. Włoski „Il Messagero” i niemiecki „Die Welt” zgodnie stwierdzały, że: Ojciec Święty nie ukrywał
swego niezadowolenia z obecnej sytuacji społeczeństwa polskiego. Oprócz pogłębiających
się podziałów na bogatych i ubogich w Polsce, papież atakuje niepohamowaną wolność
pozbawioną wartości moralnych, krytykuje demokrację inspirowaną ideologią liberalną. Jednak coraz wyraźniej widać, że Polacy wprawdzie nadal są wierzący, ale nie potrafią zastosować się do pewnych wypowiedzi Papieża”.
Przedostatnia wizyta w Polsce miała miejsce
na zakończenie II tysiąclecia w 1999 roku. 5
czerwca w Sopocie nauczał: „Pozdrowienie
moje kieruję do młodzieży (...) [okrzyki: Niech
żyje Papież!] . Takim, to powiedz jedno słowo,
to ci odpowiedzą tysiąc. Moi drodzy, brońcie
w sobie i wokół siebie wartości, jakie nosili
w sercu ci, którzy stanęli w obronie Ojczyzny
na Westerplatte sześćdziesiąt lat temu. Przypominam, co mówiłem 12 lat temu na Westerplatte: „Każdy z was młodych znajduje w swoim życiu jakieś swoje własne Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakiś porządek praw i wartości, który
trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie
i innych”. Po raz pierwszy ten człowiek o żelaznych siłach i niespożytej energii zaczął ulegać dręczącej go chorobie. Nie dał rady spotkać się z ponad milionowym tłumem wiernych
na krakowskich błoniach, nie odprawił rów-

nież mszy św. w Gliwicach. Francuski „La Croix” napisał: „Odwołanie części wizyty Jana
Pawła II ze względów zdrowotnych jest faktem bez precedensu. Podczas poprzednich
87 pielgrzymek papieża poza terytorium Włoch
nigdy się to nie zdarzyło.” Dzień później 16
czerwca papież zachwycał i do łez rozbawiał
100 000 ludzi w Wadowicach i miliony przed
telewizorami, opowiadając o wadowickich kremówkach. Zaczynaliśmy rozumieć, że czas
wielkiego Polaka, Papieża Tysiąclecia zbliża
się do końca. Zaczęliśmy się modlić, aby dane
Mu było wprowadzić Świat w trzecie tysiąclecie. I dokonał tego. Po raz ostatni przyjechał
do swojej ukochanej i wolnej ojczyzny w 2002.r.
i żegnał się z nami. Odmieniony przez chorobę, wyraźnie cierpiał przy każdym wysiłku, ale
nie pozbawił nas zaszczytu i przywileju ostatniego spotkania. Wtedy, uczestnicząc we mszy
świętej na krakowskich błoniach, nie mogłem
pohamować wzruszenia, tak, jak 2,5 miliona
innych pielgrzymów, widzących jak ten tytan
umysłu i woli, ale już złamany chorobą i wiekiem żegna się, po raz ostatni dzieląc się z nami
swoją prostą wielkością i mądrością. Jedne
z ostatnich słów wypowiedzianych na krakowskich błoniach brzmiały: „Podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, tu
na Błoniach mówiłem, że „gdy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka - wiarą, nadzieją i miłością: są
one nierozerwalne i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu”.
Dlatego prosiłem was, „abyście nigdy nie
wzgardzili tą Miłością, która jest ‚największa’,
która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”
Słowa te były wypowiedziane 10 czerwca 1979
roku. Dziś je przypominam i powtarzam. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję wam za cierpliwość”. Tak papież zamykał
swoje pielgrzymowanie do Ojczyzny i Rodaków. Ostatnie trzy lata pontyfikatu papież – Polak spędził, zmagając się ze swoimi obowiązkami i chorobą. Do końca dawał świadectwo
wielkiej wiary i miłości do Boga i Człowieka.
Jan Paweł II zmarł w sobotę 2 kwietnia 2005
r., o godzinie 21:37, po gwałtownym pogorszeniu się stanu jego zdrowia we czwartek 31
marca. Odszedł, zostawiając nam swoje nauki. Sami musimy ocenić, czy jeszcze coś nam
z nich zostało. Mimo, że Jan Paweł II nie żyje
już od dziewięciu lat, ciągle jeszcze daje nam
radość i powody do dumy. Dla wielu był człowiekiem kontrowersyjnym, ponieważ nie robił
rewolucji w Kościele. Starał się wpływać na
czasy w których żył, nieskazitelną moralnością i swoją wielką miłością bliźniego. Wskazywał drogę pojednania, dokonując pojednania. Prosił o wybaczenie i wybaczał – nawet
temu, który chciał go zabić. Umierając, dawał
wielką lekcję człowieczeństwa. Jak nikt z wielkich, bez strachu pokazywał nam, że umieranie jest nieodłączną częścią życia. Byliśmy
świadkami tego umierania i szczerze opłakaliśmy jego śmierć. W czasie pogrzebu, gdy
zamknęła się symbolicznie księga na trumnie
Jana Pawła II tłum zaczął krzyczeć „Santo
subito” - święty natychmiast. 1.05.2011 r. został Błogosławionym, a 27.04.2014 r. Świętym Kościoła Katolickiego. Żył z nami i dla nas,
a myśmy go spotykali i uczyli się od niego –
naszego Mistrza i Przewodnika.
Jarosław Bednarski
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Konferencja w Warszawie
29 marca 2015 roku, na Uniwersytecie alkoholu – szkody nie tylko dla zdrowia”, a I Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyła sesję zakończyła lek. med. M. Dorota Schmidt im. Prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze
się III Konferencja dla służby zdrowia „Ból – Pospuła (UJ CM Kraków), któa przypomniała reprezentowany przez dyr. Grzegorza Dziekana
i cierpienie - ognisko światła i ciemności”. postać Ludwika Bierkowskiego – pierwszego i pracowników personelu medycznego, drugi
Konferencję organizowali: Okręgowa „narkotyzera” polskiego. Po dyskusji zamykającej raz z rzędu za obsługę cateringową konferencji
Izba Lekarska w Warszawie, Wydział I sesję i krótkiej przerwie rozpoczęła się II sesja odpowiadali nauczyciele i uczniowie Zespołu
Teologiczny Uniwersytetu Kardynała konferencji, której przewodniczył dr hab. med. Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zdzisław Gajda prof. UJ – Prezes Stowarzyszenia Duchowo delegacją przysuską opiekował się
Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ. Sesja III miała ks. Stanisław Traczyński. Tak, jak przed rokiem
Wydziałów Medycznych Uniwersytetu charakter rozważań filozoficzno – moralnych udział środowiska przysuskiego w konferencji
Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie i religijnych nad bólem i cierpieniem człowieka oraz jej przygotowaniu został bardzo wysoko
Lekarzy Polskich, Koło Ziemi Radomskiej, w chorobie. Tej części konferencji przewodniczyła oceniony przez władze UKSW i uczestników
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów dr hab. med. Elżbieta Wasilewska – Dziubińska, konferencji, Świadczą o tym dyplomy oraz
Opieki Zdrowotnej im. Prof. Franciszka prof. CMKP (Zakład Neuroendokrynologii podziękowania dla SPZZOZ w Przysusze
Czubalskiego w Przysusze, Prezes
i Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Skowyry. Podziękowania przekazano
Ratunkowego, Okręgowe Wodne
obecnym dyrektorom jednostek.
Ochotnicze Pogotowie w Radomiu.
O ocenę wydarzenia proszę dyr.
Program konferencji został zrealizowany
Grzegorza Dziekana – współorganizatora
podczas 3 sesji naukowych. Pierwsza z nich
i uczestnika konferencji. Udział naszego
rozpoczęła się o godz. 10.00. wzięli w niej
SPZZOZ – u w zaszczytnym gronie
udział: Ks. prof. UKSW dr. Hab. Stanisław
organizatorów jednej z największych
Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała
i najbardziej prestiżowych w akademickim
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dr
środowisku medycznym konferencji,
Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby
jest wyrazem szacunku dla naszego
Lekarskiej w Warszawie, Dr Mieczysław
patrona prof. Franciszka Czubalskiego.
Szatanek – przedstawiciel Okręgowej Izby
Samą konferencję oceniam bardzo
Lekarskiej w Warszawie i Katolickiego
wysoko. Zarówno ranga prelegentów
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło
reprezentujących najważniejsze
Ziemi Radomskiej. Sesji przewodniczył prof.
i najbardziej zasłużone medyczne
dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes
instytucje edukacyjno – badawcze
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
w Polsce, jak również waga i sposób
Młodzież z ZS 2 w Przysusze obsługująca konferencję w Warszawie
Wystąpili: dr med. Konstanty Radziwiłł
prezentacji merytorycznych problemów
spisała się jak zawsze wzorowo.
(Przewodniczący Komisji Etyki Okręgowej
omawianych w czasie konferencji stawia ją
Izby Lekarskiej w Warszawie), który wygłosił Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia w rzędzie najważniejszych wydarzeń naukowych
referat „Kształtowanie postaw moralnych lekarzy Podyplomowego w Warszawie). Całą konferencję w naszym kraju. Jestem dumny, że to właśnie my,
wobec bólu i cierpienia”, jako drugi przemawiał zakończył jej organizator, ks. dr Dariusz Pater z małej Przysuchy, budujemy jakość spotkania
prof. dr med. Tadeusz Tołłoczko (Warszawski (WT UKSW Warszawa) referatem na temat: o takiej randze i znaczeniu w Warszawie. W tym
Uniwersytet Medyczny), który zaprezentował „Przemoc, choroba i śmierć. Jak chrześcijanie miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom
temat „Doleo, ergo sum – cierpię więc jestem”, konfrontują się z cierpieniem”. Konferencja zaangażowanym we wsparcie tej pięknej idei.
trzecim mówcą był dr med. Janusz Meder zakończyła się się o godz. 17.00. Nie sposób W ten sposób razem budujemy nowy, Bardziej
(Polska Unia Onkologii – Centrum Onkologii – przy okazji nie wspomnieć o bardzo dużym ludzki sposób patrzenia na pacjenta i jego
Instytut w Warszawie), który omówił „Cierpienie zaangażowaniu mieszkańców powiatu ból. Mam nadzieję, że za rok również nie
ludzkie w onkologii’. Przedostatnia w tej części przysuskiego przy organizacji konferencji. Już zabraknie Przysuchy w Warszawie” – mówi
konferencji wystąpiła dr med.. Alicja Macheta po raz trzeci współorganizatorem tego ważnego Grzegorz Dziekan.
(UJ CM Kraków) omawiając „Uzależnienie od przedsięwzięcia naukowego był Samodzielny
Jarosław Bednarski

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
w starostwie powiatowym
7 kwietnia 2014 r. z inicjatywy starosty
Mariana Niemirskiego odbyło się spotkanie
poświęcone ocenie funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez
powiat przysuski po pierwszym kwartale
2014 r.
W spotkaniu oprócz starosty i zaproszonych
dyrektorów wszystkich jednostek oświatowych
uczestniczyli: Ewa Białecka – Skarbnik Powiatu,
Luiza Kozłowska – kierownik wydziału edukacji
w starostwie, Robert Bomba – dyrektor Zakładu
Obsługi Szkół w Przysusze, Marzena Masłowska
– główna księgowa zakładu. Spotkanie rozpoczął
starosta witając przybyłych. Następnie oddał
głos p. Luizie Kozłowskiej, która poinformowała
o zmianach w sprawozdawczości oświatowej.
Następnie omawiano problematykę naboru
do szkół na nowy rok szkolny 2014/2015

i konsekwencje wynikające ze spodziewanego
spadku ilości kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych będącego konsekwencją
niżu demograficznego. Dyrektorzy zakładają, że
w wyniku naboru powinno zostać utworzonych
13-15 oddziałów klas pierwszych w szkołach
ponadgimnazjalnych. Co warte podkreślenia
wszystkie szkoły prowadzą nabór do klas
pierwszych i prezentują również w naszym
piśmie ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny.
Następnie skarbnik powiatu Ewa Białecka
wspólnie z osobami reprezentującymi Zakład
Obsługi Szkół – Robertem Bombą i Marzeną
Masłowską omówili sytuację finansową szkół
i placówek oświatowych po I kwartale. Po
zaprezentowaniu sprawozdań finansowych
stwierdzono, ze sytuacja po pierwszym
kwartale jest stabilna i nie widać zagrożeń dla
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Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez powiat poprowadził starosta
Marian Niemirski.

funkcjonowania palcówek i realizowania przez
nie zaplanowanych na 2014 rok zadań. Na tym
spotkanie zakończono.
J.B.
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Studencka praca dla nauki
W dniach 3-12 kwietnia 2014 roku, grupa
studentów, doktorantów i pracowników
naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziła
antropologiczne badania terenowe
w Przysusze i Szydłowcu, w ramach projektu
badawczego: „Praktykowanie krajobrazu
kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary
zjawiska na przykładzie społeczności
z południowego Mazowsza”.
Zadanie polegało na dokumentacji fotograficznej
oraz zapisie rozmów z mieszkańcami na tematy
związane z dziedzictwem kulturowym, poczuciem
tożsamości, definiowaniem i postrzeganiem
lokalności oraz określeniu stosunku do lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Zdobywaniu informacji
w trakcie badań terenowych służył kwestionariusz,

Bardzo serdeczne przyjęcie młodych badaczy przez
mieszkańców miasta było dużym ułatwieniem
w pracy studentów.

składający się z czterech części. Pierwsza
część dotyczyła rodziny, dzieciństwa oraz
zwyczajów i tradycji. Złożona była z dwunastu
pytań pozwalających informatorom na dość
swobodną narrację na temat dzieciństwa,

szkoły, pochodzenia rodziny, a także sposobu
obchodzenia świąt. Druga część poruszała
tematykę miejscowości i lokalności; składała
się z dziewiętnastu pytań mających sprawdzić,
co mieszkańcy sądzą o miejscowości, czy
w ich odczuciu Przysucha i okolice są miejscami
atrakcyjnymi kulturowo i turystycznie, jak wygląda
życie w danej miejscowości i koegzystencja
z innymi mieszkańcami. Większość pytań
miała tu charakter uzupełniający, polegały
one na dopytywaniu respondentów. Trzecia
część kwestionariusza dotyczyła regionu
i wielokulturowości, zawierała dwanaście pytań,
które sprawdzały wiedzę mieszkańców na temat
regionu, lokalności, kwestii religijnych oraz
tego, w jakim stopniu respondenci są świadomi
różnorodności kulturowej i przynależności
narodowej czy religijnej. Ostatnia część zawierała
dwanaście pytań dotyczących pamięci jednostki
oraz pamięci miejsca. Miały za zadanie sprawdzić
wiedzę i świadomość historyczną mieszkańców
na temat Przysuchy i Południowego Mazowsza.
Studenci zostali podzieleni na trzy grupy:
pierwsza grupa trafiła do instytucji kulturalnych
w mieście, kolejna do szkół a trzecia do urzędów
i stowarzyszeń. W każdej jednostce starano się
zrealizować modelowy kwestionariusz i pozyskać
kolejnych informatorów. Podstawowymi pojęciami
wyznaczającymi ramy realizowanych badań były:
lokalność, dziedzictwo, krajobraz kulturowy,
pamięć i miejsca pamięci oraz wielokulturowość.
Relacje z penetracji ziemi przysuskiej, ukazywały
się na bieżąco na blogu: www.przysucha2014.
blogspot.com. Wkładano tam ciekawe opisy prób
nawiązania kontaktu z mieszkańcami, fotoeseje
i fotorelacje np.„Transport ludu przysuskiego”,
„Wierzenia ludu” oraz „Praca ludu”. 11 kwietnia

Inwestycje drogowe powiatu
17 kwietnia 2014 powiat przysuski ogłosił
przetarg na wykonanie kolejnych 8 zadań
inwestycyjnych realizowanych z dziedziny
przebudowy i remontów dróg.
Rozstrzygnięcie
p o s t ę p o w a ń
przetargowych jest
przewidywane na
Wicestarosta
Tomasz Matlakiewicz.
koniec maja 2014 r.,
a termin zakończenia
wyznaczony na 29 sierpnia. Do realizacji zostały
skierowane następujące projekty: Zadanie Nr
1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W
Pomyków - Kłonna – odcinek o długości 3001
metrów, Zadanie Nr 2 – Remont drogi powiatowej
Nr 3313W Drzewica – Rusinów – Sady Kolonia
– chodnik str. lewa 551 metrów. Zadanie Nr
3 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W
Pomyków - Kłonna – chodnik str. prawa 117
metrów. Zadanie Nr 4 – Remont drogi powiatowej
Nr 3322W Drzewica – Bieliny – Gielniów – chodnik
str. lewa 667 metrów. Zadanie Nr 5 – Remont
drogi powiatowej Nr 3329W Potworów – Jamki –
Skrzyńsko 432 m razem z chodnikiem str. prawa.
Zadanie Nr 6 – Remont drogi powiatowej Nr
3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko – zostanie
wykonana zatoka parkingowa, Zadanie Nr 7 –
Remont drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze udzieliło
studentom bardzo dużej pomocy w czasie badań.

w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
odbyło się podsumowanie studenckiego projektu,
na które przybyli mieszkańcy Przysuchy,
przedstawiciele urzędów, w których pozyskiwano
relacje i realizowano projektowy kwestionariusz.
Efekty badań pokazano „na gorąco” w postaci
humorystycznych prezentacji multimedialnych.
Studenci w swoich wypowiedziach podkreślali
bardzo życzliwą i gościnną postawę mieszkańców
miasta i okolic, ogromną wiedzę historyczną
rozmówców, zaangażowanie w działalność
na rzecz lokalnej społeczności. Pokłosiem
badań terenowych mają być raporty badawcze
z Przysuchy i Szydłowca (gdzie równolegle
grupa 20 studentów prowadziła badania; blog:
www.szydlowiec2014.blogspot.com), które
prawdopodobnie zostaną przedstawione
w Przysusze podczas tegorocznych Dni
Kolbergowskich.
Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Kolonia
Szczerbacka
na konkursach

– Smagów - Pawłów 300 metrów, Zadanie Nr
8 – Remont drogi powiatowej Nr 3340W Długa
Brzezina – Bryzgów – Stefanków 1905 m.
W obecnej transzy inwestycyjnej kierowanej do
realizacji, Zarząd Powiatu poprowadzi przebudowę
i remont 5722 m dróg powiatowych i 1767 metrów
położonych przy nich chodników dla pieszych.
W związku z faktem, iż powiat przysuski nie
otrzymał dofinansowania do remontu odcinka
drogi Pomyków Kłonna w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
wykonujemy to zadanie z wykorzystaniem
własnych środków. Cieszy, że udaje się nam
zachować wysoką dynamikę prac związanych
z działaniami powiatu zmierzającymi do poprawy
jakości dróg powiatowych. Jestem szczególnie
usatysfakcjonowany z faktu, że do końca sierpnia
w powiecie przysuskim w drugiej i mam nadzieję
,że nie ostatniej transzy inwestycyjnej, zostanie
oddanych do użytku blisko 7,5 kilometra nowych,
wyremontowanych nawierzchni dróg i chodników.
Zawsze jednak, po ogłoszeniu przetargów
i skierowaniu kolejnych odcinków dróg do
remontów, czuję pewien niedosyt, że nie robimy
więcej – mam jednak świadomość, że działamy
w zamkniętych warunkach budżetowych i tak
naprawdę każdy kolejny metr nowych nawierzchni
budzi radość. Mam też poczucie, że działamy
zgodnie z Państwa oczekiwaniami – mówi
wicestarosta Tomasz Matlakiewicz.
Jarosław Bednarski

20 marca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum
w Kolonii Szczerbackiej odbyły się szkolne
eliminacje konkursu historycznego
„Polska głosem chrześcijańskiej Europy”
organizowanego przez Stowarzyszenie
„Solidarność Polskich Rodzin” Radom.
Celem konkursu jest popularyzowanie
wiedzy o historii Polski. Eliminacje odbyły się
20.03.2014r. Wzięli w nich udział uczniowie
klas: IIIa, IIIb, IIIc i I klasy zawodowej.
Najlepsze wyniki uzyskali następujące wyniki:
Angelika Anyż IIIa – 33 punkty na 41, Katarzyna
Laskowska I z, Jessika Skóra III a- 28 punktów
na 41, Weronika Tobolik kl. IIIa - 26 punktów
na 41. Natomiast 31 marca 2014 r. uczniowie
Publicznego Gimnazjum Przy MOW w Kolonii
Szczerbackiej wzięli udział w Eliminacjach
Powiatowych 59 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Ośrodek reprezentowali:
uczennica kl. III a Wiktoria Skoniecka, która
wyrecytowała wiersz T. Nowaka „ Dziesiąty
pacierz diabelski” oraz uczeń kl. III b Kamil
Pastusiak w wierszu J. Tuwima „Sen
złotowłosej dziewczynki”.
Monika Rynkiewicz
Agnieszka Zarychta-Wójcicka
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa
Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
Jeśli ważna jest dla ciebie wysoka
zdawalność matur, fakultety z przedmiotów
maturalnych i zawodowych a może zajęcia
wyrównawcze w klasie pierwszej dołącz
do nas i wybierz spośród propozycji
na rok szkolny 2014/2015: Liceum
Ogólnokształcące, Liceum Kadetów
RP, Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W liceum ogólnokształcącym kandydat wybiera
od min. 2 do max. 4 przedmiotów z rozszerzonym
programem nauczania, spośród bloków
tematycznych: BLOK 1: j. polski, j. angielski, j.
niemiecki, historia, wos; BLOK 2: matematyka,
geografia, fizyka. Od 2012r. szkoła prowadzi
nabór do Liceum Kadetów RP z programem
liceum ogólnokształcącego, klasa wojsk lądowych.
Naszych żołnierzy można bardzo często zobaczyć
w regionie na różnego rodzaju uroczystościach.
Gwarantujemy rzetelne kształcenie w zakresie
ogólnokształcącym i wojskowym na bazie
własnej i współpracujących uczelni oraz
jednostek wojskowych, pełne umundurowanie
uczniów, dyscyplinę wojskową, skoszarowane
zakwaterowanie w internacie szkolnym. Młodzież
rozwija swoje zainteresowania poprzez naukę
jazdy konnej, kurs spadochronowy, podróże
wojskowo – geograficzne. Podpisane są umowy
z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, 25
Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie
Maz., Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych
we Wrocławiu oraz Akademią Obrony Narodowej

w Warszawie. Popularność piłki nożnej sprawiła,
że Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego ponawia ofertę doskonalenia
umiejętności sportowych w dyscyplinie PIŁKA
NOŻNA - SZKOŁA POD PATRONATEM
AKADEMII FUTBOLU WIDZEWA ŁÓDŹ oraz
wychodzi z ofertą klasy o specjalności PIŁKA
SIATKOWA. Uczniom, którzy skorzystają z naszej

Młodzież zawsze była, jest i będzie największą
wartością szkół w Lipinach. Warto być jednym z nas.

oferty, szkoła oferuje: szkolenie sportowe ze
sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą trenerską,
codzienne zajęcia sportowe w wymiarze
16 godzin tygodniowo, udział w obozach
sportowych, zdobycie wiedzy gwarantującej
prawidłowe przygotowanie do matury, możliwość
pogłębiania wiedzy i umiejętności w licznych
kołach zainteresowań, konsultacje nauczycieli
ze wszystkich przedmiotów. Technikum oferuje

następujące perspektywiczne, sprawdzone
i popularne kierunki kształcenia w zawodach:
technik ekonomista, technik obsługi turystycznej,
technik informatyk. Szkoła organizuje praktyki
zawodowe w podmiotach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla
nauczanego zawodu, w tym w hotelach górskich
i nadmorskich. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
klasa wielozawodowa, w której nauka trwa 3 lata,
kształci w zawodach: piekarz, mechanik pojazdów
samochodowych, kucharz, elektryk, blacharz
samochodowy, stolarz, elektromechanik i inne np.:
cukiernik, fryzjer. Tyle o ofercie edukacyjnej, ale
co jeszcze dzieje się w Lipinach? Otóż, każdego
roku oprócz typowych imprez i uroczystości
szkolnych, organizujemy Dni Otwarte szkoły,
czerwcowy festyn Lipiny Dzieciom. W szkole
prężnie działa spółdzielnia uczniowska „Skarpa”,
prowadząca kawiarenkę. Dużą zaletą działającej
spółdzielni jest to, że uczniowie technikum
nabywają praktyczne umiejętności i wiadomości
z dziedziny ekonomii. Dla osób które chcą być
z nami na stałe, oferujemy bardzo korzystne
warunki do nauki i wypoczynku w pokojach dwu,
trzyosobowych z łazienką. Zobacz co się dzieje
w Lipinach i jak wygląda życie tych, którzy właśnie
u nas zdecydowali się na dalszą naukę. Nasza
szkoła to nie tylko wiedza, przygotowanie do
studiów i warunków życia codziennego, ale to
także tradycja i nowoczesność. Lipiny to naprawdę
pozytywne emocje. www.zspimslipiny.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze składa się z dwóch typów szkół:
liceum ogólnokształcącego i technikum
informatycznego. Liceum Ogólnokształcące
to szkoła o sześćdziesięcioletniej
tradycji, posiadająca doświadczenie
w przygotowywaniu uczniów do dalszej
edukacji.
Nasi absolwenci co roku dostają się na najlepsze uczelnie państwowe: uniwersytety, akademie
medyczne, politechniki i inne. Naszą szkołę ukończyli cenieni dziś lekarze, nauczyciele, biznesmeni, prawnicy, artyści. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
i konkursach. Wyniki egzaminu maturalnego potwierdzają doskonałe przygotowanie uczniów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Najlepsi otrzymują stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów
i Starosty Przysuskiego oraz sportowe za wybitne
osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na którą składa się 28 sal lekcyjnych.
W procesie kształcenia wykorzystuje się nowoczesne środki dydaktyczne tj. tablice interaktywne, komputery, projektory multimedialne. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali
sportowej, krytej pływalni oraz sali gimnastycznej.
W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnia, w której znajduje
się Internetowe Centrum Multimedialne. Działają przedmiotowe koła zainteresowań, Klub Europejski, Ludowy Klub Sportowy „Ogólniak”, „Koło

Przedsiębiorczości” i inne. Od 1998 roku pracuje międzynarodowe koło GLOBE, zajmujące się
badaniem atmosfery i współpracujące z NASA.
Aktywnie działa także Samorząd Uczniowski,
szkolne koło PCK i ruch honorowego krwiodawstwa. W szkole prowadzone są akcje: „Adopcja
na odległość” oraz „I Ty Możesz zostać św. Mikołajem”, „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości”. Od 2012 roku chętni pracują w Szkolnym
Klubie Wolontariatu. Organizowane są wyciecz-
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Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół Nr 1
w Przysusze.

ki turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne. Od
2004 roku należymy do Rodziny Szkół noszących
imię Jana Pawła II. Co roku w październiku młodzież bierze udział w Ogólnopolskim Spotkaniu
Szkół Jana Pawła II organizowanym w Częstochowie. W ramach wymiany młodzieży ze szkołą
Sint - Amandsinstituut z Kortrijk młodzież poznaje tradycje i kulturę Belgii, doskonali umiejętność
porozumiewania się w sytuacjach codziennych,
kontaktach listownych i poprzez pocztę elektroniczną. W szkole działa też kawiarenka, w której można spędzić czas podczas przerw. W roku

szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Przysusze proponuje naukę w następujących typach
szkół: Liceum Ogólnokształcące: klasa biologiczno – chemiczna przygotowująca do studiów medycznych i przyrodniczych; rozszerzony program
nauczania biologii, chemii, matematyki; klasa matematyczno - fizyczna przygotowująca do studiów
politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach
ścisłych; rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, chemii; klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna przygotowująca do studiów ekonomicznych i uniwersyteckich na kierunkach ścisłych; rozszerzony program nauczania
matematyki, geografii, informatyki; klasa językowa przygotowująca do studiów uniwersyteckich
językowych, społecznych; rozszerzony program
nauczania języka angielskiego, języka francuskiego, biologii; klasa humanistyczna przygotowuje do studiów uniwersyteckich prawniczych, humanistycznych, artystycznych; rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie lub historii sztuki; klasa europejska przygotowuje do studiów uniwersyteckich
przyrodniczych i społecznych; rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego. Technikum Informatyczne: specjalność: Technik Informatyk. Kształcenie w zawodzie obejmuje: systemy operacyjne
i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe,
programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafikę komputerową, zajęcia specjalizacyjne, język
angielski zawodowy.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W BORKOWICACH
– SZKOŁA Z TRADYCJAMI
Zespół Szkół Rolniczych w Borkowicach
w roku szkolnym 2014/2015 proponuje
absolwentom gimnazjum kontynuowanie
nauki w czteroletnim technikum
ogrodnictwa, technikum architektury
krajobrazu, technikum hotelarstwa oraz
osobom dorosłym na Kwalifikacyjnym
Kursie Zawodowym (R3) z zakresu
prowadzenia produkcji rolniczej.
Ujęcie w ofercie kształcenia tych kierunków
zostało poprzedzone pogłębioną analizą
sytuacji lokalnego i wojewódzkiego rynku pracy
tak, aby szkoła stała się dla ucznia atrakcyjnym
i godnym zainteresowania miejscem nie tylko
edukacji, ale również przyszłej pracy. Jednym
z nowych kierunków jest technik ogrodnik.
Czynnikami predysponującymi powiat do
ukierunkowania na produkcję ogrodniczą
i kształcenie kadr w tym zawodzie jest rolniczy
charakter regionu oraz znaczne rozdrobnienie
gospodarstw. Ogromnym krokiem w rozwoju
powiatu stanie się rozwój przetwórstwa
rolno – spożywczego za sprawą powstałego
„Rolno - Spożywczego Klastra Regionu
Radomskiego”. Współpraca w formie klastra
pozwoli ukierunkować małe gospodarstwa
na specjalistyczną produkcję owocowowarzywną pod potrzeby nowoczesnego
zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego.
W związku z tym przyszli absolwenci technikum
ogrodnictwa będą mieli możliwość sprzedaży
własnych produktów na potrzeby zakładu lub
pracy w przetwórstwie. Kolejnym nowym
kierunkiem proponowanym w Szkole jest
technik architektury krajobrazu. Technik

architektury krajobrazu planuje, projektuje
i urządza tereny zieleni miast i obszarów
wiejskich. Praca technika architektury
krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym
powietrzu, w szklarniach, w pracowniach
architektonicznych. Absolwenci mogą
znaleźć pracę w jednostkach opracowujących

Uczniowie ZSR w Borkowicach. I Ty możesz
do nas dołączyć.

i realizujących projekty zagospodarowania
obiektów architektury krajobrazu, u właścicieli
obiektów krajobrazowych, szkółkach drzew,
krzewów i roślin ozdobnych bądź prowadzić
samodzielnie działalność gospodarczą. W obu
zawodach zapewniamy uczniom uzyskanie
prawa jazdy kat. T. Ukończenie szkoły
w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz
technik ogrodnik zapewnia pełne kwalifikacje
rolnicze dające możliwość ubiegania się o środki
Unijne przynależne rolnikom. W technikum
hotelarstwa przygotowujemy pracowników do
wykonywania zadań zawodowych związanych
z fachową i kompleksową obsługą gościa

hotelowego (recepcja, służba piętrowa,
gastronomia, usługi komplementarne).
Absolwenci znajdują zatrudnienie w hotelach,
ośrodkach wczasowych, uzdrowiskach
oraz mogą prowadzić własną działalność
gospodarczą np. agroturystyczną. Ponadto
w szkole realizowana jest innowacja
pedagogiczna „Praca i funkcjonowanie
służb policyjnych” w trakcie, której młodzież
bierze udział w zajęciach dydaktycznych
prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji,
obozach sprawnościowo- szkoleniowych
przygotowujących kandydatów do naboru
do Policji oraz w wyjazdach studyjnych
(WKP w Radomiu, CSP w Legionowie, CLK
w Warszawie itp.) Co niezmiernie istotne,
ukończenie innowacji daje dodatkowe punkty
w procesie rekrutacji i naboru do policji. Od
40-lat przy szkole istnieje Klub Sportowy
PLATAN, będący kuźnią talentów sportowych
w zapasach - styl wolny. Młodzież uczestnicząc
w zajęciach prowadzonych przez Klub
rozwija swoje umiejętności i zainteresowania
sportowe. Wymiernym efektem treningów
są sukcesy zawodników na matach w kraju
i zagranicą. Nasza szkoła położona jest
w pięknym parku. W jej otoczeniu znajduje
się kompleks obiektów sportowych (boisko
z bieżnią lekkoatletyczną, hala sportowa
z siłownią i sauną). W bieżącym roku baza
dydaktyczna szkoły została wzbogacona
w nową pracownię informatyczną. Naszym
uczniom zapewniamy przyjazną atmosferę
w poczuciu bezpieczeństwa. Zapraszamy do
Borkowic!

Dziś zaplanuj swoją przyszłość w Zespole Szkół nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry
w Przysusze to szkoła z najbogatszymi
tradycjami kształcenia zawodowego
i najciekawszą ofertą kształcenia
w powiecie przysuskim.
Od roku 2013, kiedy otwarte zostało
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego,
to także najlepiej wyposażona placówka
oświatowa przeznaczona do edukacji
zawodowej w regionie radomskim. Posiadamy
nowoczesne pracownie: fryzjerską,
gastronomiczną, mechaniczną, hotelarską,
informatyczną wyposażone w profesjonalny,
nowoczesny sprzęt, którego wykorzystanie
na zajęciach kształcenia praktycznego
umożliwia zdobycie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w różnych zawodach atrakcyjnych
na rynku pracy. Dysponujemy nowoczesną
halą sportową oraz korzystamy bezpłatnie
z Powiatowej Krytej Pływalni. Atrakcyjne dla
uczniów są wyjazdowe praktyki zawodowe
do ciekawych ośrodków turystycznych:
Jurata, Zakopane, wycieczki programowe do
nowoczesnych zakładów pracy oraz dodatkowe
kursy, podczas których młodzież zdobywa
dodatkowe umiejętności. Celem naszej szkoły
jest wspieranie rozwoju osobistego każdego
ucznia, poprzez budowanie poczucia własnej

wartości, bezpieczeństwa i zadowolenia
z dokonywanych wyborów. Nasza szkoła
stwarza uczniom szerokie możliwości
rozwijania swoich zdolności poprzez udział
w różnych olimpiadach przedmiotowych,

konkursach, zawodach sportowych zarówno
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz
krajowym. Dodatkowym atutem szkoły jest
dobrze wyposażony internat, w którym młodzież
znajduje swój drugi dom, smaczne posiłki,
profesjonalną opiekę wychowawców, ciekawe
formy spędzania wolnego czasu. Wychodząc
naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata

, szkoła proponuje na rok szkolny 2014/2015
absolwentom gimnazjum następujące kierunki
kształcenia: liceum ogólnokształcące z klasą
sportową o profilu: piłka ręczna i pływanie,
technikum: technik elektronik, technik
mechanik, technik handlowiec, technik
hotelarstwa, technik ekonomista, technik
organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich,
technik żywienia i usług gastronomicznych.
Zasadnicza szkoła zawodowa w następujących
zawodach: fryzjer, kucharz, ślusarz, mechanik
monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek
skrawających oraz klasa wielozawodowa,
w której uczeń może wybrać dowolny zawód:
cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca, murarz,
blacharz, złotnik- jubiler lub inne. Jeżeli więc
absolwenci gimnazjum chcą uczyć się szkole
z tradycjami, zdobyć dobry zawód, poznać
ciekawych ludzi, zapraszamy do Zespołu
Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze ul.
Warszawska 28. Wszystkie informacje o szkole,
galeria zdjęć, kwestionariusze osobowe
na stronie internetowej: www.przysucha.pl/
zsz. Dodatkowo posiadamy swój profil na
portalu społecznościowym: facebook.com/
zs2.przysucha, na którym możesz zobaczyć,
co ciekawego dzieje się w szkole.
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Jako nasz uczeń będziesz mógł korzystać z jednej
z najlepszych baz dydaktycznych w Polsce.
Sam się przekonaj.

PRZYSUCHA

Ocalona z piekła Anna Golędzinowska
na spotkaniu z młodzieżą w Przysusze
Do Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika
Skowyry przybył niezwykły gość. Na
rekolekcyjne spotkanie z młodzieżą
zorganizowane przez księdza Konrada
Wróbla wikarego parafii pw. św. Katarzyny
w Wieniawie przy współpracy ks. Zbigniewa
Kominka wikarego parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Przysusze, przybyła pani Anna
Golędzinowska.

Na zdjęciu bohaterka spotkania z jego organizatorem
ks. Konradem Wróblem.

Była modelka, gwiazda włoskich programów
telewizyjnych, która osiągnęła szczyty
kariery opowiadała o swojej trudnej drodze
życia. A przeżyła bardzo wiele; śmierć ojca,
molestowanie, gwałt, narkotyki, alkohol.
Wychowywana przez ulicę postanowiła się
wybić. Marzyła o wielkiej karierze. Wygrała
casting i pojechała do Włoch. Jako nastolatka
bez pojęcia o zagrożeniach pojechała na
kontrakt do Włoch, jak tysiące dziewcząt
marzących o wielkim świecie mody.
Myślała, że to początek jej drogi do
raju. Padła ofiarą międzynarodowej grupy
przestępczej handlującej żywym towarem.
Została zmuszona do prostytucji. Bała się,
że jeśli się sprzeciwi będzie jeszcze jedną
zamordowaną młodą dziewczyną z Polski
znalezioną gdzieś na śmietniku, czy przy
autostradzie. Pomógł jej jeden z klientów.
Z pokaleczoną duszą wróciła do swoich
marzeń i w Mediolanie rozpoczęła karierę
modelki. Osiągnęła szczyty. Uczestniczyła
w kampaniach znanych marek, m.in. Italian

Wzrastanie
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Fashion, Pianegonda, Masca. Rozpoczęła z nas czuje, że jest stworzony dla czegoś
naukę w szkole aktorskiej i występowała więcej, dla wielkiej rzeczy, ale nie potrafi
w wielu popularnych programach włoskiej jej zrozumieć, bo ma te limity. Tylko jeżeli
tv. Zaczęła się jednak pogrążać w dusznej damy się ponieść wierze i miłości, spadną
atmosferze artystycznej bohemy pełnej nam klapki z oczu. Ja znalazłam ten skarb,
alkoholu i narkotyków.
Jej sława rosła także za
sprawą kontaktów z rodziną
Berlusconich. Myślała,
że odnalazła szczęście.
Tymczasem coraz bardziej
pogrążała się w oparach
narkotykowych zwidów
i alkoholu. Jak opowiadała
pewnego dnia zauważyła,
że jej znajomi na jednej
z imprez zażywali kokainę
Pani Anna Golędzinowska z uczestnikami spotkania.
z wykorzystaniem obrazka,
an którym widniała podobizna Jana Pawła którego wiele osób szuka i czuję się szczęśliwa.
II. Zaczęła na nich strasznie krzyczeć. Dla Mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł
niej był to moment otrzeźwienia. Prawdziwym go znaleźć”. Anna Golędzinowska autorka
przełomem była jednak jej pielgrzymka do książki „Ocalona z piekła” namawia młodych
sanktuarium w Medjugorie. Tam, w czasie ludzi, aby podążali za swymi marzeniami,
drogi krzyżowej znalazła prawdziwe szczęście. ale kiedy poczują się samotnie w wielkim
Zrozumiała, jak chce dalej żyć. Po powrocie świecie „... niech popatrzą do Góry, bo tam
do Mediolanu, nie chciała kariery, zgiełku, jest Ojciec, który na nich czeka od lat, czeka
narkotyków, imprez, alkoholu. Chciała spokoju tylko na ich „tak” i jest w każdym momencie
i ciszy w swoim życiu, postanowiła wybaczyć gotowy je przyjąć.” Dziś czuje sens życia.
i przestać nienawidzić. Wróciła do sanktuarium Może dziwić fakt, że na co dzień, przebywając
i zamieszkała w klasztorze. Odmieniona z siostrami zakonnymi w Medjugorie, zajmuje
wspólnie z ojcem Renzo Gobbim założyła się karmieniem kur, obieraniem ziemniaków,
myciem łazienek, a przy tym mówi, że nie ma
takich pieniędzy, za które zechciałaby wrócić
do poprzedniego życia. Co to więc za sens?
„Obowiązki wykonuję z uśmiechem na twarzy,
bo wiem, że życie nie jest tutaj – tu mogę tylko
zarobić na to prawdziwe życie, które jest potem
w Niebie” – mówi Ania i wyznaje: „Jestem
dzisiaj narzędziem Boga, żeby poprowadzić
Jego rysunek, który On rysuje nad każdym
z nas”. Ania Golędzinowska nie wstydzi się
swojej przeszłością. Jest z nią całkowicie
Pani Ania w bardzo otwarty sposób dzieliła się
pogodzona. Sama przyznaje, że w pewnym
z młodzieżą historią swojego życia.
momencie swojego życia sprzedała duszę
ruch „Czyste Serca”, który skupia młodych diabłu. Mimo to twierdzi, że wszystkie trudności
ludzi pragnących żyć w czystości, do którego wydarzyły się po coś, w konkretnym celu. Mówi
zapisało się tysiące ludzi i ciągle przybywają też, że gdyby cofnięto czas i powiedziano
nowi. Działanie w ruchu i spotkania z młodzieżą jej, że nie ma innej drogi do szczęścia, które
stają się głównym sensem jej nowego życia. teraz odczuwa, bez wahania przeżyłaby po
Pani Anna mówi: „Szukamy skarbu, wielkiego raz kolejny całe to piekło, z którego została
Boga przez całe życie i nie zdajemy sobie ocalona. Teraz jest szczęśliwa.
Jarosław Bednarski
sprawy, że sami sobie stawiamy limity. Każdy

„Wzrastanie” to tytuł zbioru wierszy,
którego wydawcą jest Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Przysusze. Zostały w nim
zawarte utwory członków Koła Literackiego
Ozimina działającego przy bibliotece,
którego opiekunem jest Katarzyna Klimek.
Dnia 9 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczysta
promocja tej książki z udziałem zaproszonych
gości oraz autorów. Gości powitała kierownik
biblioteki Anna Seta, po czym prezes Koła
Danuta Skalska dokonała prezentacji twórców
w nim zrzeszonych. Następnie autorzy dumnie
prezentowali swoje utwory, z których płynie
pochwała życia, polskości, wsi, codzienności
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA

i przyrody. Opowiadali także o okolicznościach
ich powstania, o swoich pasjach i życiowych
dokonaniach. Wszyscy byli bardzo wzruszeni.
Z dumą podpisywali swoje książki. W zbiorku
swoje utwory zaprezentowało ośmioro
poetów, są to: Tadeusz Figarski z Jabłonicy,
Zofia Jurkowska z Wiru, Maria Miśkowska
z Romualdowa, Elżbieta Niewadzisz
z Wieniawy, Edward Pawlik z Przysuchy,
Danuta Ewa Skalska z Borkowic, Ewa Grażyna
Ślizak z Wieniawy oraz Barbara Wojtarek
z Lipin.
Marta Zbrowska

PRZYSUCHA

Podziękowanie dla wolontariuszy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przysusze
rozpoczęło swoją działalność w latach 60 XX
wieku. Swoje działania kierowało w pomoc dla
dzieci i ich rodzin. Organizowaliśmy: kolnie
letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne,
zielone szkoły i imprezy okolicznościowe
(dzień dziecka, mikołajki itp.). Od 2005 roku
wspólnie z Radomskim Bankiem Żywności
prowadzimy pomoc w postaci paczek
żywnościowych dla 1500 podopiecznych.
Do dnia dzisiejszego rozdaliśmy około 600
ton żywności o wartości około 1,5 miliona
złotych W kwietniu i grudniu uczestniczymy
w Świątecznej Zbiórce Żywności. Pozyskane

artykuły spożywcze są wykorzystane do
przygotowania upominków świątecznych
i mikołajkowych dla dzieci. W dniach 0405.04.2014r. wspólnie z dziewczętami
z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
udało się zebrać ponad 500 kilogramów
artykułów spożywczych. W dniu 07.04.2014
r. wspólnie ze starostą Marianem Niemirskim,
podziękowaliśmy 29 wolontariuszom za pomoc
w zbiórce. Zostały wręczone podziękowania
i upominki. Zebrane artykuły zostały
przekazane dla osób potrzebujących pomocy.
Prezes TDP w Przysusze Jacek Kucper

Podziękowania dla wolontoriuszy TDP wręczał
starosta Niemirski.

Spotkanie Leszka Millera z powiatowymi
strukturami SLD
10 kwietnia 2014 r. z krótką wizytą
w powiecie przysuskim przebywał
Przewodniczący Sojuszu Lewicy
Demokratycznej Leszek Miller, któremu
towarzyszyli: była minister pracy
i polityki społecznej Anna Kalata oraz
przewodniczący Rady Mazowieckiej SLD
Włodzimierz Czarzasty.
Pierwsza część wizyty miała miejsce
w Przysusze, w budynku siedziby powiatowych
struktur SLD, przy ulicy Krętej. Działacze
powiatowej rady partii odbyli spotkanie

Najmilszą częścią krótkiej wizyty w Borkowicach było
spotkanie i rozmowa z podopiecznymi.

z udziałem gości. Spotkanie rozpoczął
Leszek Miller od przekazania przeprosin
i wytłumaczenia swojej nieobecności na
spotkani planowanym w Przysusze na 2 grudnia
2013 r. Pilne sprawy związane z pełnieniem
funkcji publicznych uniemożliwiły mu wtedy
kontakt z mieszkańcami powiatu. Powiedział
też, że cieszy się, że spotkanie doszło do
skutku i wyraził nadzieję, że nie odwiedza
Przysuchy ostatni raz. Podczas spotkania
omawiano bieżące problemy społeczno –
polityczne regionu. Poświęcono również uwagę
nadchodzącym wyborom do europarlamentu.
Leszek Miller zaprezentował zebranym p.
Annę Kalatę, jako kandydatkę SLD z okręgu
mazowieckiego do Parlamentu Europejskiego
i prosił powiatowe ogniwo partii o udzielenie
wsparcia w czasie kampanii. Prowadzący
spotkanie Ryszard Lerka zwracał uwagę
na duży skok jakościowy funkcjonowania
powiatu przysuskiego w ostatnich latach.
Podkreślał, że działania władz samorządowych
przyczyniają się w wyraźny sposób do
osłabiania niekorzystnych zjawisk społecznych
wywołanych transformacją ekonomiczną, której

najgorszym skutkiem w naszym terenie jest Niepublicznego Specjalnego Ośrodka
ponad 27 % bezrobocie. Z sali zadawano Szkolno – Wychowawczego w Borkowicach
pytania dotyczące planów
politycznych politycznych SLD,
kierunków przyszłych sojuszy
i koalicji i zamiarów związanych
z podejmowaniem konkretnych
działań
społecznych
i ekonomicznych. Leszek Miller
mówił o słabościach w systemie
ochrony zdrowia, systemie
emerytalnym i rentowym
oraz o słabości obecnych
elit rządzących. Prezentował
również konkretne rozwiązania
najpilniejszych problemów
kraju przygotowane przez SLD
do szybkiego wprowadzenia
w życie. Deklarował również
gotowość partii do aktywnego
Przewodniczący Leszek Miller spotkał się z pracownikami
wzięcia odpowiedzialności za
podopiecznymi Stowarzyszenia Opoka w Borkowicach. Na zdjęciu
najważniejsze sprawy ojczyzny.
Leszek Miller z prezesem Opoki Włodziemierzem Krupą.
Ostatnią częścią spotkania
w Przysusze były prywatne rozmowy lokalnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Był pod
działaczy z przewodniczącym Millerem, wielkim wrażeniem jakości wykonywanej
Anną Kalatą i Włodzimierzem Czarzastym. pracy. Mówił, że najlepszym świadectwem
Ok. 14. 30 goście udali się do Borkowic na poziomu wykonywanej pracy wychowawczej,
spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia opiekuńczej i rehabilitacyjnej jest uśmiech
na twarzach podopiecznych i za niego
wszystkim gorąco dziękuje. Ostatnią częścią
spotkania była krótka rozmowa z pracownikami
i podopiecznymi placówek w Borkowicach.
Znakomita atmosfera spotkania i bardzo dobre
wrażenia spowodowały, że wizyta została
przedłużona o ponad godzinę. Podsumowując
Przewodniczący Powiatowej Rady SLD Ryszard
Lerka powiedział: „Wizyta p. Premiera Leszka
Millera w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym S.A.K. „Opoka”
w Borkowicach była symbolem i podkreśleniem,
jak bliskie są sprawy osób niepełnosprawnych.
Przewodniczącego SLD Leszka Millera witał
Pragnę podkreślić, że zadowolenia dzieci,
Przewodniczący Powiatowej Rady SLD w Przysusze
Ryszard Lerka.
młodzieży i kadry wymienionej szkoły nie da
się opisać w najlepszych słowach. Gospodarze
„Opoka”. Przed godziną 15.00 gości witał są urzeczeni wizytą p. Leszka Millera, który
w Borkowicach prezes stowarzyszenia nie szczędził czasu, by być z nimi i by
Włodzimierz Krupa. Leszek Miller wspólnie podzielić się tym wszystkim, co nosi w sercu.
z osobami towarzyszącymi zwiedzili Dlatego też ze szczerym zadowoleniem
wszystkie pomieszczenia wykorzystywane przyjęliśmy wiadomość, że wizyta spełniła
do pracy z osobami niepełnosprawnymi oczekiwania Gości”.
Jarosław Bednarski
przez pracowników stowarzyszenia. Odbył
bardzo ciepłe spotkania z podopiecznymi
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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BORKOWICE

Poznajemy nasze sołectwa...

RUSZKOWICE
Ruszkowice – wieś znana już w 1308
roku. Kronikarz Jan Długosz w opisie
parafii Borkowice z XV wieku wymienia
Ruszkowice Wielkie i Ruszkowice Małe.
W 1508r. Ruszkowice Wielkie i Rudno
były własnością Andrzeja Modliszewskiego,
zaś Ruszkowice Małe i Kawy Elżbiety
z Ruszkowic. W XVII wieku w Ruszkowicach
działała szabelnia. W 1797 roku we wsi było
36 domów i 162 mieszkańców, a w 1880 roku
38 domów drewnianych, 7 murowanych i 534
mieszkańców. W okresie międzywojennym
folwark Ruszkowice należał do rodziny
Dembińskich z Borkowic. We wsi była cegielnia
dworska, gorzelnia, browar, młyn-wiatrak
i karczma wybudowana w 1860r. Do dziś
zachował się budynek dworu z początku XX
wieku – murowany, parterowy z podcieniem,
od frontu wspartym na słupkach. Dworek
otaczają pozostałości parku z fragmentami
alei grabowej i kasztanowej. Od 1918 do 2012
roku funkcjonowała tu szkoła podstawowa.
W latach dwudziestych XX wieku powstała
Ochotnicza Straż Ogniowa oraz Koło Rolnicze
(1923r.), a w 1937r. Koło Gospodyń Wiejskich
i Koło Rolnicze „Nowość”. W czasie II wojny
światowej do aktywnych działaczy podziemia
należał Julian Cios „Czajka” – kierownik
szkoły powszechnej w Ruszkowicach. Pełniąc
funkcję kwatermistrza podobwodu ZWZ- AK
Borkowice „Bzura”, nadzorował magazyn
z bronią, kierował sprawami gospodarczymi,

prowadził kontrolę finansową i redagował
informacje dla tajnej prasy. Podczas wojny
mieszkali w Ruszkowicach działacze
podziemia, nauczyciele – Jadwiga i Marian
Wróblewscy. Marian Wróblewski „Mewa” był
od 1943 roku komendantem placówki AK
Borkowice „Janina”. Jadwiga „Jawa” założyła
w Borkowicach Wojskową Służbę Kobiet.
Małżeństwo prowadziło w Ruszkowicach,
lekcje tajnego nauczania oraz szkolenia dla
sanitariuszy. W styczniu 1945r. ppor. „Mewa”
został aresztowany przez hitlerowców. Po
wojnie państwo Wróblewscy przyczynili
się do wybudowania szkoły w Pawłowie.
W walkach o Lwów w 1939 roku uczestniczył
mieszkaniec Ruszkowic Walenty Pokora.
Po II wojnie światowej w Ruszkowicach
wybudowano świetlicę wiejską z garażem dla
straży pożarnej. W 1994r. oddano do użytku
nowy budynek szkoły podstawowej. W pobliżu
świetlicy znajduje się figura Matki Bożej. U stóp
Maryi stoi orzeł polski.
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Na pomniku napisano:
„Królowo Korony Polskiej
Dźwignij Twój Naród z upadku
I prowadź nas do zbawienia
O niepokalana!
Maryjo, Dziewico, o Niepokalana
Cała dziś Polska krwią, łzami zalane
Żebrze: cierniowy zdejm wieniec z mej skroni
Włościanie wsi Ruszkowic

Ufni w opiekę Maryi
Najświętszej Matce
Wznoszą 1918 roku.
W czasie okropnej światowej wojny
Gdy się ważą losy naszego Narodu”
Po drugiej stronie widnieje napis:
Poświęcił X. Jan Wiśniewski
Kon. Katedry Sandomierskiej
Proboszcz Borkowic
Idąc w kierunku Przysuchy, sto metrów
od świetlicy, widzimy ogromny przydrożny
głaz z osadzonym metalowym krzyżem.
Na kamieniu odczytać można napis:
POLSKA 1918-1928. Fundacja ta powstała
z inicjatywy ks. Jana Wiśniewskiego w 10
rocznicę odzyskania niepodległości. W 2011r.
w budynku szkoły podstawowej utworzona
została Szkoła Muzyczna I Stopnia im.
Oskara Kolberga. Młodzież i dzieci z powiatów
przysuskiego i szydłowieckiego doskonalą
swoje umiejętności muzyczne w klasach:
fortepianu, skrzypiec, trąbki, saksofonu,
tuby, perkusji, fletu, klarnetu i akordeonu. Od
1994r. w Ruszkowicach działa klub piłki nożnej
Ruszcovia Borkowice, grający obecnie w lidze
okręgowej. W świetlicy wiejskiej zorganizowana
została w 2013 roku Izba Pamięci poświęcona
historii Ruszkowic.
Robert Fidos

BORKOWICE

Sukcesy MULKS ,, Platan” Borkowice
Dnia 4-6 marca 2014 rokuw Koronowie koło Bydgoszczy odbyły się
zawody w zapasach o Puchar Polski w stylu wolnym.
Zawodnicy MULKS uzyskali następujące wyniki:
Radosław Dutkiewicz zajął II miejsce – srebrny medal- waga 100 kg
Włodarczyk Filip- zajął VIII miejsce – waga 46 kg
obaj zawodnicy uzyskali awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
W dniach 29-30.03.2014 odbył się IX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym
Teresin – Kampinos. Klasyfikacja indywidulana wyglądała następująco:
Mateusz Kłak – waga 85 kg – 1 miejsce
Dominik Kłak – waga 100 kg – 2 miejsce
Filip Włodarczyk - waga 47 kg – 11 miejsce
Sebastian Bugajski – waga 66 kg - 11 miejsce
Życzymy dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji.

Na zdjęciu od lewej: Dominik Kłak, Mateusz Kłak

Owocna współpraca

Marszałek Adam Struzik, Wójt Robert Fidos

Dzięki owocnej współpracy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego Gmina
Borkowice mogła zrealizować w latach 2011-2013 szereg inwestycji, które poprawiły
gminną infrastrukturę oraz wpłynęły na rozwój poszczególnych sołectw.
Urząd Marszałkowski dofinansował m.in. budowę sieci kanalizacyjnej
w Borkowicach - kwotą 2 mln zł, budowę dróg gminnych w Politowie, Borkowicach
i Woli Kuraszowej - kwotą
150 tyś. zł. Współpraca w zakresie ochrony p-poż przyniosła dofinansowanie do
zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA w kwocie 80 tyś. zł oraz
sprzętu dla czterech jednostek OSP w kwocie 47 tyś. zł. W latach 2011-2013 w Gminie
Borkowice powstała nowoczesna baza sportowa w postaci nowych boisk i placów
zabaw. Urząd Marszałkowski dofinansował kwotą 1,1 mln zł następujące zadania:
budowa boiska i placu zabaw w Radestowie, modernizacja stadionu w Ruszkowicach,
budowa boiska i skoczni w dal w Rzucowie, budowa kompleksu boisk ORLIK 2012
i placu zabaw w Ninkowie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Rudno.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizowane były również małe projekty, dzięki
którym dofinansowywane są Wakacyjne Festyny Rodzinne a w 2013 roku ukazał
się przewodnik turystyczny po Gminie Borkowice. Również w 2014 roku współpraca
z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, na czele którego stoi Marszałek Adam
Struzik pozwoli na dalszy rozwój naszej gminy. Do ważniejszych wspólnych inwestycji
w bieżącym roku zaliczyć należy: zagospodarowanie placu przy dawnym Ośrodku
Zdrowia w Borkowicach, rewitalizacja terenów zielonych w Rzucowie przy ul. Armii
Krajowej, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach oraz
budowa boiska do piłki nożnej przy szkole w Borkowicach.
Gmina Borkowice liczy na dofinansowanie przez UM planowanych w 2014 inwestycji
na poziomie 700 tyś. zł.

Tydzień Zdrowia i Profilaktyki w ZSO w Rzucowie

11 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego z okazji Tygodnia Zdrowia i Profilaktyki.
W ramach projektu odbyły się warsztaty
RAPPEDAGOGIA pod hasłem „Lepiej zapo-

biegać niż leczyć”
dla młodzieży gimnazjalnej autorstwa
Dobromira Makowskiego, który zajęcia
prowadził. Dobromir
Makowski jest pedagogiem oraz animatorem projektów
pedagogicznych
z młodzieżą na ulicach. Przed laty, będąc wychowankiem
Domu Dziecka sam
mierzył się z wieloma problemami.
Obecnie jeżdżąc po
Polsce dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych
mówiąc do młodzieży jak należy żyć i jakimi wartościami kierować się w życiu. W rytmie muzyki Hip-Hop przedstawił naszej młodzieży prawdziwą, oryginalną lekcję profilak-

tyki twierdząc, że alkohol, dopalacze, narkotyki i łamanie prawa już dawno wyszły z mody
i straciły sens. Zwrócił uwagę na szacunek wobec rodziców i osób starszych. Mamy nadzieję, iż to spotkanie skłoni młodych ludzi do refleksji nad własnym życiem, wielu zrozumie,
że marzenia się spełniają i że warto pracować
nad sobą, podejmować wysiłek każdego dnia.
Uczniowie Szkoły Podstawowej jako podsumowanie tygodnia zdrowia i profilaktyki przygotowali inscenizację pt. „ Zdrowo się odżywiam, jem owoce i warzywa” oraz plakaty na
temat zdrowego odżywiania i higienicznego
trybu życia. Nie zabrakło wierszy i piosenek
o tematyce zdrowotnej. Uczniowie podziękowali pani pielęgniarce za opiekę medyczną. Na koniec odbyła się degustacja owoców
i warzyw. Biorący udział w projekcie obejrzeli filmy „Jak żyć zdrowo” oraz „Jak zapobiegać chorobom”. Projekt był realizowany we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borkowicach.
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Kinga Bykowska wygrała Wojewódzki Konkurs Biologiczny
To jeden z większych sukcesów
w gimnazjum, tym cenniejszy, że
szczególnie ostatnio coraz rzadszy. Konkurs
organizowany przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty jest bardo trudny i wykracza znacznie
poza program nauczania gimnazjum.
Wśród uczestników, którzy z etapu
rejonowego zakwalifikowali się do etapu
wojewódzkiego blisko 90 procent stanowią
uczniowie z Warszawy i okolic, niewielka część,
to uczniowie innych szkół, choćby z Radomia,
czy Ciechanowa. Między nimi znalazła się
również Kinga Bykowska – uczennica gimnazjum
w Gielniowie. Potem gimnazjaliści walczą o tytuł
laureata etapu wojewódzkiego. - Konkurencja
jest bardzo duża, dlatego w wiejskich szkołach
rzadko zdarzają się uczniowie, którzy zostają
laureatami etapu wojewódzkiego – mówią
nauczyciele. Kinga udowodniła, że jest
prawdziwą pasjonatką nauki, która jeszcze na
dodatek nie boi się ciężkiej pracy. Taki sukces
z całą pewnością wymaga poświecenia w domu
dużej ilości czasu na naukę. Takie sukcesy
udowadniają, że warto się uczyć. Wszyscy,
zarówno rodzice, nauczyciele, jak również
koleżanki i koledzy ze szkoły są dumni z Kingi
i cieszą się jej sukcesem.
Sama zwyciężczyni dodaje, że aby
osiągnąć tytuł laureata trzeba uzyskać

przynajmniej 80 procent poprawnych
odpowiedzi z testu konkursowego, co nie jest
wcale proste. Opiekunką Kingi w szkole jest
Małgorzata Kwintal.
Dla gimnazjalistów Kuratorium Oświaty
organizuje konkursy przedmiotowe, gdzie laureat
uzyskuje zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego
z części związanej z przedmiotem konkursu.
W tym przypadku Kinga jest zwolniona z części
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, a na
zaświadczeniu o wynikach egzaminu będzie
mieć wpisane 100 procent.
Jak twierdzi nagrodzona gimnazjalistka,
swoich sił zapewne spróbuje w przyszłości
w liceum, by poszerzyć jeszcze wiedzę
z biologii. Uczennica bardzo dobrze się uczy.
Ma osiągnięcia nie tylko z biologii, ale i chemii.
Lubi także podróże i ...astronomię. W Wywozie
pod Gielniowem, gdzie mieszka, uczennica ma
teleskop i czasami obserwuje rozgwieżdżone
niebo. Jak nam powiedziała, po ukończeniu
nauki w Gielniowie pragnie kontynuować
naukę w liceum ogólnokształcącym, gdzie
chce pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania.
Jednak o wyborze szkoły zdecyduje ostatecznie
jej poziom, ponieważ Kinga chce się uczyć i mieć
wyniki. Gratulujemy sukcesu i ponadprzeciętnej
dojrzałości.

Kinga Bykowska uczennica klsy III gimnazjum
w Gielniowie - zwyciężyła w konkursie Biologicznym.

Policja zatrzymała sprawcę śmiertelnego wypadku na krzyżówkach
Zatrzymany domniemany sprawca
śmiertelnego wypadku w Wielki Piątek trafił
do aresztu. Młody kierowca – podejrzewany
o spowodowanie śmiertelnego wypadku
trafił za kraty.

Za kratami aresztu spędzi najbliższe
dwa miesiące 19 – letni mężczyzna, który
podejrzewany jest o to, że zabił starszego
mężczyznę w wypadku pod Gielniowem.
Sam śmiertelny wypadek miał miejsce
11 kwietnia wieczorem pod Gielniowem,
niedaleko Przysuchy, na skrzyżowaniu dróg
numer 12 i 728. To tak zwane „krzyżówki
śmierci”, okrzyknięte przez mieszkańców po
wielu wypadkach, jakie miały tu miejsce. 11
kwietnia doszło do kolejnej tragedii. Kierowca
samochodu śmiertelnie potrącił 69-letniego
pieszego, po czym nie udzielając pomocy
ofierze wypadku - uciekł. Pieszy, jak się
okazało, pochodził z Drzewicy. Starszy

pan był podopiecznym w Domu Spokojnej
Starości „Nowela” w Gałkach, na terenie
gminy Gielniów. W wyniku prowadzonych
czynności policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze ustalili i zatrzymali w Wielki
Piątek domniemanego sprawcę wypadku.
Okazał się nim 19-letni mężczyzna z powiatu
opoczyńskiego. W jednym z okolicznych
warsztatów policjanci odnaleźli też samochód
osobowy marki fiat, którym kierujący potrącił
pieszego. Sąd Rejonowy w Przysusze
zastosował wobec 19-letniego mężczyzny
dwumiesięczny areszt. Kierowcy grozi kara
do 12 lata pozbawienia wolności.

Waleczna drużyna z Gielniowa. II miejsce piłkarek Wiktorii Gielniów na turnieju.
Drugie miejsce zajęła drużyna piłkarek z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Wiktoria Gielniów na niedawnych zawodach w Ząbkach pod Warszawą.
W miniony weekend odbyła się piąta już edycja turnieju piłki nożnej dziewcząt
Ząbkovia Cup, organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki.
Impreza trwała dwa dni, podczas których rywalizowały zespoły dziewczęce
w sześciu kategoriach wiekowych. W sobotę 15 marca drużyna z Gielniowa
wystąpiła w kategorii rocznik 2003 i młodsze, natomiast w niedzielę, 16 marca
w kategorii 2001 i młodsze. Obydwa turnieje zakończyły się dla Wiktorii
zdobyciem drugiego miejsca i srebrnych medali. Młodsze dziewczęta przegrały
o złoto wynikiem 0-1 w rywalizacji z gospodarzami turnieju, natomiast starsze
zawodniczki uległy również 0 do 1 drużynie z Grodziska Mazowieckiego. Po
zakończeniu turnieju naszym zawodniczkom przyznano wyróżnienia indywidualne.
W rywalizacji dziewcząt młodszych najlepszą bramkarką turnieju została
Karolina Szczygieł, a najlepszą zawodniczką Katarzyna Szcześniak – mówi
Bartosz Babicki, nauczyciel z Gielniowa i trener dziewczęcej ekipy. W starszej
grupie były podobne wyróżnienia. Tytuł najlepszej bramkarki trafił w ręce Laury
Babickiej, natomiast najlepszą zawodniczką została wybrana Lena Bogdańska.
W nagrodę drużyna zagrała w finale wojewódzkim turnieju „Z podwórka na
stadion” o Puchar Tymbarku.
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WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
W gminie Gielniów dbamy o zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu. Dlatego
też przy zaangażowaniu władz gminy
i dyrekcji, w dniu 31 marca społeczność
szkolną gimnazjum w Gielniowie zaszczyciły
swoją obecnością Panie Halina i Bożena,
mieszkanki Bielowic.
Panie starają się kultywować i przekazywać
kolejnemu pokoleniu piękne tradycje twórczości
ludowej regionu opoczyńskiego. Tematem
spotkania były ”Wiosenne kwiaty z bibuły”.
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas
pierwszych. Panie z wielkim zaangażowaniem

pokazywały sposoby wykonania różnych
kwiatów z bibuły. W czasie krótkich warsztatów
panie zaprezentowały nieznane techniki pracy
z materiałami plastycznymi. Zaprezentowały
ponadto bardzo ważną umiejętność, która
polega na wykorzystaniu wyobraźni w procesie
twórczym. Na oczach uczestników spotkania
wyczarowywały wręcz przepiękne przedmioty
nawiązujące urodą i stylem do najlepszych
wzorców sztuki ludowej. Na naszych stołach
pojawiły się więc stokrotki, krokusy, róże, astry,
kolorowe pałki… którymi później uczniowie
próbowali udekorować stworzone przez

siebie wielkanocne palmy. Podczas nauki
i pracy panowała bardzo miła atmosfera.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
wykonywali wszystkie polecenia Pań
prowadzących spotkanie. Młodzież zadawała
wiele pytań dotyczących techniki tworzenia
kwiatów, układania ich aby powstawały
piękne wielkanocne palmy, które cieszą oczy
i sprawiają wiele radości ich twórcom. Dzięki
takim spotkaniom wszyscy stajemy się bogatsi,
a dziedzictwo naszego folkloru bliższe i bardziej
zrozumiałe – szczególnie młodemu pokoleniu..
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Dni Otwarte w Lipinach
Już po raz kolejny 20 marca b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach zostały zorganizowane dla
młodzieży klas III gimnazjalnych Dni Otwarte w szkole.
Do tej szkoły z tradycjami , powstałej w okresie okupacji jako „Tajne
Liceum Ziemi Opoczyńskiej” przyjechała młodzież z kilku klas gimnazjalnych.
Goście nie tylko zapoznali się z tradycją, historią i dniem dzisiejszym szkoły,
ale też uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych dla nich zajęciach
szkolnych. Poznali tajnika działalności Samorządu Uczniowskiego, Spółdzielni
Uczniowskiej „SKARPA”, spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy
Uzupełnień. Zobaczyli tez pokaz artystyczno-wokalny uczniów ZSPiMS, oraz
obejrzeli umiejętności sportowe Szkoły Mistrzostwa Sportowego (SMS) z Lipin
na kompleksie boisk „Orlik”. W skład szkoły wchodzą różne kierunki kształcenia
min. SMS, Liceum Kadetów, Technikum Ekonomiczne, LO i klasy zawodowe.
Szkoła ma podpisane umowy i czynnie współpracuje z uczelniami wojskowymi,
25 Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i Akademią
Piłkarską Widzewa Łódź. Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS
występuje w regionalnych rozgrywkach piłkarskich OZPN w Radomiu. Szkoła
ma do dyspozycji dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, sportową (min.
„Orlik”), internatową. Do tradycji szkoły weszły już takie imprezy jak Dni Kultury
Lipińskiej, Dzień Patrona Szkoły dr Heleny Spoczyńskiej, coroczne Zielone
Szkoły dla wszystkich uczniów klas I dofinansowane przez Gminę Odrzywół,
Rajd Kadeta miejscami Pamięci Narodowej w Puszczy Opoczyńskiej, Festyn
Międzyszkolny i Dni wojska Polskiego.

GÓRSKA JAZDA
W WIDŁACH RZEKI
DRZEWICZKI I PILICY

Maraton MTB w gminie Odrzywół
W dniu 11 maja b.r. w Niedzielę w gminie Odrzywół zostanie rozegrany
pierwszy ogólnopolski maraton crossowy na dwóch trasach terenowych.
Organizatorami imprezy będzie Opoczno Sport Team i Wójt Gminy
Odrzywół. Maraton przebiegał będzie przez cenne przyrodniczo i chronione
obszary nad rzeką Drzewiczką , „Solowe Góry”, Różanne, Dębową Górę,
„Królówkę”, Stanisławów, Lipiny, Odrzywół. Maraton będzie rozegrany na dwóch
trasach:
1. MEGA 46 km.
2. GIGA 68 km.
Najwyższe wzniesienie – 156 m. n.p.m.
Imprezie będzie towarzyszył rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży w wieku
12 – 18 lat (ok. 20 km.) organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Wszyscy
Razem”, MTB Opoczno Sport Team i Wójta Gminy Odrzywół.
Zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa crossowego. Zapisy na Maraton
MTB na stronie www.mtbopoczno.pl.
Zapisy na rajd rowerowy u nauczycieli wychowania fizycznego w
szkołach (dzieci z gminy Odrzywół) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w
Odrzywole (tel. 48 6716057). Obowiązuje sprawny technicznie rower i kask
ochronny.
Organizatorzy zapewniają nagrody, wyróżnienia, poczęstunek.

Z a p r a s z a m y.
Gmina Odrzywół

Misterium Męki Pańskiej w Odrzywole
Już po raz piąty w Odrzywole odbyła
się inscenizacja męki Jezusa Chrystusa.
To już staje się tradycją, że w Niedzielę
Palmową, wieczorem ożywa historia
sprzed 2000 lat.
A to za sprawą ks. wikariusza Sebastiana
Kijaka, młodzieży i mieszkańców gminy
Odrzywół. Można powiedzieć ,że z roku
na rok inscenizacja staje się coraz bardziej
wspaniała i przejmująca. Sceny od wieczerzy
Jezusa Chrystusa z apostołami, modlitwy
w Ogrójcu aż po wyprowadzenie Jezusa
z krzyżem na Golgotę przedstawione
były w pięknej, historycznej scenerii przy
Przedszkolu Samorządowym . Potem nastąpił
przemarsz uczestników Misterium nad zalew
w Odrzywole. Tam nastąpiła ostatnia scena
Misterium – ukrzyżowanie Chrystusa. Widok
przy świetle księżyca pochodni i ogniska i przy
przejmującej muzyce był bardzo sugestywny
i poruszający. Wszystkie sceny misterium
były doskonale przygotowane zarówno pod
kątem aktorów, strojów z epoki, muzyki jak
i scenerii. Szczególnie poruszająca część
dotyczyła sceny i słów kuszenia Chrystusa
w Ogrójcu. Misterium obejrzało ok. 1500-2000
widzów, mieszkańców gminy i gości. Pomocy
przy realizacji inscenizacji dla księdza
Sebastiana udzieliło wiele osób i instytucji
w tym Gmina Odrzywół i jednostki OSP.
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Gmina rozstrzygnęła przetarg
na nowy autobus
Rozstrzygnął się przetarg nieograniczony na zakup nowego 20-osobowego autobusu na
potrzeby gminy. W przetargu ofertę złożył jedynie dealer firmy Mercedes.
Specyfikacja przetargowa wymagała aby autobus był przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Koszt zakupionego autobusu wyniesie 313
tys. zł. z czego 205 tyś zostanie pokryte z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Środki te gmina pozyskała za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
w Rodzinie w ramach samorządowego programu „Wyrównywania różnic między regionami”. Nowy
autobus dotrze do Odrzywołu pod koniec kwietnia b.r. Zastąpi mocno już wysłużony kilkunastoletni
„GIMBUS”.w Puszczy Opoczyńskiej, Festyn Międzyszkolny i Dni wojska Polskiego.

Spotkanie „hubalowskie” pod Anielinem
W dniu 11 kwietnia b.r. przy Szańcu
Hubala pod Anielinem odbyło się spotkanie
szkół i środowisk kultywujących pamięć
o walce oddziału wydzielonego wojska
Polskiego pod dowództwem mjr Henryka
Dobrzańskiego –Hubala.
Okazją była 30-rocznica nadania imienia
mjr Dobrzańskiego-Hubala dla Zespołu
Szkół Zawodowych w Radomiu. Oprócz
młodzieży tej szkoły w spotkaniu wzięła
też udział młodzież Liceum Kadetów
Rzeczpospolitej Polskiej z Lipin. W trakcie
spotkania młodzież wysłuchała opowieści
historyka i regionalisty płk Mariana
Zacha z Poświętnego. Kawalerzyści ze
Stowarzyszenia Hubalczyków dali pokaz
musztry kawaleryjskiej. Nie zabrakła apelu
poległych przygotowanego przez płk Ryszarda
Młodzianowskiego i młodzież z Liceum
Kadetów z Lipin. Spotkanie zakończyło się
tradycyjnym ogniskiem.

UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNNE ZA KANONIZACJĘ
JANA PAWŁA II W ODRZYWOLE
W związku ze zbliżającym się
terminem kanonizacji naszego rodaka
Błogosławionego Jana Pawła II, Parafia
Odrzywolska i Dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II zapraszają
na następujące uroczystości:
Sobota 26 kwietnia b.r. :

2000 – Wieczór papieski: „Święty naszych
czasów” w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej
w Odrzywole (kościół parafialny).
2100 – Apel Jasnogórski z Janem Pawłem II.
2137 – Modlitwa i odśpiewanie „Barki” przed
pomnikiem Jana Pawła II w Odrzywole.
Niedziela 27 kwietnia b.r. :

900 – uroczysta Msza Św. dziękczynna za
kanonizację Jana Pawła II. Przewidziany udział
sztandarów szkolnych i jednostek OSP .
Ponadto w budynku gimnazjum w Odrzywole
czynna jest wystawa o Patronie Szkoły – Janie
Pawle II.

Radny musi przeprosić Wójta i Sekretarz Gminy Odrzywół
W dniu 16 kwietnia b.r. zapadł w Sądzie
Okręgowym w Radomiu kolejny już wyrok
d/t pomówień na Wójta Gminy Odrzywół
Mariana Kmieciaka oraz w tym przypadku
Sekretarz Gminy Celiny Pogorzały.
W 2011 roku na forum internetowym
portalu Gazeta.pl ukazały się pod rożnymi
pseudonimami wulgarne wpisy dotyczące
Wójta i Sekretarza. Prokuratura Rejonowa
ustaliła, że pochodzą one z adresu
komputera zarejestrowanego na Sławomira
Gajewskiego z Odrzywołu. W sprawie tej
poszkodowani wystąpili na drodze cywilnej
do Sądu Okręgowego o min. nakazanie

przeprosin na łamach gazet regionalnych.
W trakcie postępowania sądowego Sławomir
Gajewski nie przyznał się do autorstwa
wpisów twierdząc, że wiele osób mogło mieć
dostęp do jego komputera. Nieprawomocnym
jeszcze wyrokiem Sąd Okręgowy uznał, że
Sławomir Gajewski ponosi odpowiedzialność
za wpisy naruszające dobra osobiste Wójta
i Sekretarza. Nakazał zamieszczenia
przeprosin na łamach gazet regionalnych
i zasądził od Sławomira Gajewskiego na rzecz
pokrzywdzonych 3600 zł. zwrotu kosztów
procesu i zastępstwa procesowego. Nie są to
pierwsze wyroki d/t pomówienia i obrażania

Wójta Gminy Mariana Kmieciaka przez
Pana Sławomira Gajewskiego. Był w tych
sprawach już dwukrotnie karany przez Sąd
Karny i dwa razy był zmuszony wyrokiem
Sądu Okręgowego do zamieszczania
przeprosin wobec Wójta. Pan Sławomir
Gajewski był 3-krotnym kontrkandydatem
Mariana Kmieciaka na stanowisko Wójta.
Jest kolejną kadencję radnym Rady Gminy
z Odrzywołu. W przeszłości członek PSL
a obecnie szef powiatowych struktur
Platformy Obywatelskiej.

Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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potworów

Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie
Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca
2014 roku do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa można
składać wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich za 2014 rok, płatności
ONW, płatności rolnośrodowiskowych,
o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów
rolnych oraz gruntów innych niż rolne
w ramach PROW 2007-2013.
Podobnie jak w latach ubiegłych w Urzędzie
Gminy w Potworowie czynny będzie Punkt
Konsultacyjny, w którym rolnicy będą mogli
otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu
wniosków o przyznanie płatności obszarowych
za 2014 rok.
Punkt znajduje się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy i czynny będzie od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Rolnicy, którzy złożą wnioski o wsparcie od
15 marca do 15 maja 2014 roku, mogą liczyć
na otrzymanie należnych dopłat w pełnej
wysokości, natomiast osoby które dostarczą
swoje wnioski po 15 maja, ale nie później

niż do 9 czerwca 2014 roku, otrzymają takie
płatności pomniejszone o 1% za każdy
roboczy dzień opóźnienia.
Zmiany do już złożonego wniosku można
składać bez żadnych sankcji finansowych
do 2 czerwca 2014 roku. Korekty wniosków

Dołącz do drużyny harcerskiej!
Drużyna to podstawowa jednostka
w strukturze organizacji harcerskich,
której głównym celem jest prowadzenie
działalności wychowawczej, zgodnej
z metodą harcerską oraz metodyką grupy
wiekowej członków.
W związku z opracowaniem rocznego planu
pracy drużyny, uwzględniającym między
innymi oczekiwania nowych członków rodziny
harcerskiej, przewodniczki Anna Tomczyk
i Monika Żółcińska ogłaszają nabór do 9 i 18
Drużyny Harcerskiej w Potworowie.
Organizacyjne zbiórki naborowe odbywają
się w piątki, o godzinie 15:01 w świetlicy
Publicznej Szkoły Podstawowej.
Na harcerzy czekają rajdy, wyjazdy na
obozy i biwaki, spotkania przy ognisku,
zdobywanie sprawności i wiele innych
ciekawych zajęć.
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złożone po tym terminie, ale nie później niż
do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami
finansowymi polegającymi na pomniejszeniu
należnych dopłat o 1% za każdy roboczy
dzień opóźnienia.

potworów

Juniorzy KS Potworów w finale Turnieju o Puchar Tymbarku
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” to największa dziecięca
impreza piłkarska w Europie obejmująca
zasięgiem ponad 200 000 dzieci w wieku
szkolnym z całej Polski.
W mazowieckim finale XIV edycji Turnieju,
rozegranym 27 marca 2014 roku na obiektach
Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej
w Warszawie wśród 75 drużyn walczących

o prymat na Mazowszu znaleźli się również
zwycięzcy rywalizacji w powiecie przysuskim
- zespół KS Potworów.
Podopieczni trenera Wojtka Gędaja
tradycyjne zaprezentowali się z jak najlepszej
strony, plasując się w ścisłej czołówce
klasyfikacji generalnej wojewódzkiej części
piłkarskiego festiwalu, tuż za renomowanymi
ekipami z regionu warszawskiego.

Dla młodych adeptów futbolu z Potworowa
udział w najbardziej elitarnych rozgrywkach dla
dzieci w Polsce stanowił okazję do rywalizacji
na niezwykle wysokim poziomie, zarówno
indywidualnym jak i zespołowym, będąc
jednocześnie doskonałą zabawą toczoną
w pełni profesjonalnej oprawie, towarzyszącej
na co dzień zawodowym piłkarzom.

Gmina Potworów wyróżniona w rankingu „WSPÓLNOTY”
W najnowszym rankingu prestiżowego
dwutygodnika samorządowego
„WSPÓLNOTA” dotyczącego efektywności
wydatków na oświatę, ponownie wysokie
miejsce wśród gmin wiejskich zajęła
Gmina Potworów.
Ranking „Wydatki na oświatę - koszt
edukacyjnej wartości dodanej” został
przygotowany na podstawie danych
Instytutu Badań Edukacyjnych oraz
sprawozdań budżetowych.
Gminy oceniano pod kątem kosztów uzyskania
wzrostu wskaźnika Edukacyjnej Wartości
Dodanej czyli jakości edukacji oraz wielkości
nakładów na oświatę w poszczególnych
jednostkach samorządu terytorialnego w kilku
kategoriach: miasta wojewódzkie, inne miasta

na prawach powiatu, miasta powiatowe, małe
miasta i gminy wiejskie.
Wartość wskaźnika efektywności wydatków
oświatowych stanowiących kryterium rankingowe
wyliczono dzieląc średnią wielkość wydatków
bieżących przeznaczonych na oświatę
z budżetu gminy bez przedszkoli pomniejszoną
o subwencję i dotacje w przeliczeniu na jednego
ucznia (dopłatę gminy do subwencji oświatowej)
przez przeciętną wartość EWD.
Do oceny efektywności kształcenia przyjęto
średnią wartość EWD za okres 2009-2013.
Kolejne, wysokie miejsce Gminy Potworów,
jedynego przedstawiciela powiatu przysuskiego
w ogólnopolskim rankingu samorządów,
świadczy o tym jak dużą uwagę przywiązują
władze Gminy do racjonalnego wydatkowania
środków budżetowych na zadania oświatowe.

Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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RUSINÓW

Konkurs recytatorski Ozdoby Wielkanocne
Ostatniego marcowego dnia odbyły się
w Przysusze powiatowe eliminacje Małego
Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu
Mazowieckiego „Warszawska Syrenka”.
Przedstawicielką Przedszkola
Samorządowego w Rusinowie była Izabela
Siedlecka, a Publiczną Szkołę Podstawową
w Rusinowie reprezentowały: Klaudia
Chmielnicka i Julia Mirecka. Miło jest nam
poinformować, że Izabela Siedlecka będzie
przedstawicielką przedszkolaków w koncercie
laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego
w Radomiu. Klaudia Chmielnicka została
laureatką „Warszawskiej Syrenki” i 6 kwietnia
wystąpiła w Warszawie. Również Julia
Mirecka została dostrzeżona i wyróżniona
wśród występujących młodych artystów. Jak
podkreślają opiekunowie uczennic (Maria
Wasilewska, Dorota Pieszczek i Jolanta
Olewińska), zaprezentowały one bardzo
wysoki poziom umiejętności recytatorskich.
Nam wypada tylko pogratulować i życzyć
dalszych sukcesów.

Klaudia Chmielnicka

Okres świąt Wielkanocnych to czas
budzenia się do życia natury. Wszystkie
elementy, które dominują w dekoracjach
mają przede wszystkim odznaczać się
żywymi kolorami.
Taki też cel przyświecał uczniom z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, którzy na zajęciach
plastycznych wykonywali pod czujnym okiem

NIE! dla wypalania traw
Wczesna wiosna to pora roku, kiedy
rolnicy nierozważnie postępując
wypalają trawy.
Aby zapobiec takim praktykom konieczne
jest informowanie o zagrożeniach jakie niesie
ze sobą takie działanie. Osoby, które mają
ukształtowane charaktery trudno jest o tym
przekonywać, ale młode pokolenie powinno
zrozumieć ten ważny aspekt. Właśnie w tym
celu 3 kwietnia 2014 r. uczniowie szkoły
w Rusinowie uczestniczyli w spotkaniu ze
strażakami Państwowej Straży Pożarnej
w Przysusze. Dzieci obejrzały film dotyczący
pożarów lasów, łąk i nieużytków oraz
wysłuchały informacji o zagrożeniach i skutkach
tego zjawiska. Spotkanie uświadomiło
uczestnikom, że wypalanie nieużytków jest
nie tylko niebezpieczne dla ludzi i przyrody,
lecz także nieopłacalne i surowo karane.
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nauczycielki - Barbary Odzimek, stroiki i ozdoby
Wielkanocne. Wykonane prace będzie
można obejrzeć, a także kupić na kiermaszu
przygotowanym przez uczniów. Efekty tej
wspólnej pracy zastały także zaprezentowane
na Ogólnopolskich Targach Regionalnych
w Kielcach w dniu 12 kwietnia.

RUSINÓW

Obchody „Roku Czytelnika”
650 lat temu akt fundacyjny Studium
Generale (obecny Uniwersytet Jagielloński)
wymieniał wśród pracowników uczelni
stanowisko stacjonariusza, który
udostępniał i rozpowszechniał kopie
ksiąg i pełnił tym samym funkcje podobne
do dzisiejszego wydawcy, księgarza
i bibliotekarza.
Datę tę współczesne środowisko
ludzi książki uznaje za początek swoich
dzisiejszych zawodów. Dla upamiętnienia tej
ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy,
ogłoszono Jubileuszowy Rok 2014 czasem
działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz
poszerzania wiedzy społecznej o książce pod
hasłem „650 lat w służbie książki”. Właśnie
w ramach obchodów „roku czytelnika”,
nauczyciele wraz z uczniami z Publicznego
Gimnazjum w Rusinowie zorganizowali
w dniu 8 kwietnia, dla uczniów klas młodszych
szkoły podstawowej imprezę, podczas której
czytano bajki wychowajki „Kostka i Bruno”
Dominiki Słomińskiej. Młodzi uczniowie
z dużym zainteresowaniem wysłuchali
bajek, a następnie odpowiadali na pytania
związane z treścią książki. W przerwach
w czytaniu drużyna zuchowa z naszej szkoły
zaprezentowała pląsy zuchowe. Dzieci świetnie
się bawiły i miejmy nadzieję, że wyniosły z tej
zabawy także pożyteczne i nauczające aspekty.

Konkurs krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

Ogólnopolski konkurs krajoznawczy
„Poznajemy Ojcowiznę”, jest organizowany
od początku lat 90-tych XX wieku przez

Radę Programową do spraw Młodzieży
Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz
czasopismo „Poznaj swój kraj”.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie
młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej.
5 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska, laureatki
kont etapu wojewódzkiego odebrały nagrody.
Miło jest nam poinformować, że były to między
innymi uczennice Publicznego Gimnazjum
w Rusinowie. Za najlepsze prace indywidualne
pierwsze miejsce zajęła Kinga Niezabitowska
za pracę „Alicja w krainie koni”. Drugie miejsce
zajęła Milena Charzewska za pracę „Życie
słodzone miodem, czyli pszczoły wujka
Wiesia”. Wyróżniona również została praca
zbiorowa Patrycji Oracz i Magdaleny Rogulskiej
– „Pachnące leki z Bożej apteki”. Uczennice
zostały zaproszone na Zlot Ogólnopolski, który
w roku szkolnym w 2013/2014 odbędzie się
w Biłgoraju w dniach 16, 17 i 18 maja. Liczymy
na dalsze sukcesy laureatek, bo ich prace
są bardzo oryginalne, ciekawe i wykonane
z niezwykłą starannością.

Pomoc dla rolników
Od końca marca rolnicy z terenu Gminy
Rusinów mogą skorzystać z pomocy
przy wypełnianiu wniosków o dopłaty
bezpośrednie na terenach górskich
i obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania ONW, a także o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowych na 2014
rok.
Konsultacje udzielane są nieodpłatnie
w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy
w Rusinowie, który zlokalizowany jest przy
wejściu głównym na parterze. Punkt działa

praktycznie od godziny 8:00 do 15:00 w każdy
dzień pracy urzędu. W wypełnianiu pomaga
Pani Hanna Kobyłka. W ubiegłym roku pomoc
okazała się bardzo przydatna i wielu rolników
z niej skorzystało. Przypominamy, że wnioski
o dopłaty bezpośrednie można składać
w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Przysusze do 15
maja 2014 r. Kilkudziesięciu zainteresowanych
skorzystało już z pomocy. Urząd Gminy
zaprasza do Punktu Konsultacyjnego.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
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WIENIAWA

Nareszcie wiosna
Od wielu lat w naszej szkole, zgodnie
z tradycją, uroczyście świętujemy nadejście
Wiosny. Dnia 21 marca 2014 roku dzieci
z klas 0 – III PSP w Wieniawie wybrały się
wesołym korowodem nad rzekę.
Orszak prowadziła Marzanna – symbol zimy.
Pobyt nad Radomką zakończył się wrzuceniem
kukły do rzeki z okrzykami „Marzanno,
Marzanno ty zimowa panno, do wody cię
wrzucamy, bo Zimę żegnamy”. Dzieci były
przebrane w różnobarwne stroje, z wesołymi
akcentami wiosennymi. Atmosfera w trakcie
marszu była wesoła, towarzyszyły piosenki
o radosnej tematyce wiosennej. W drodze
powrotnej dzieci poszukiwały wiosny. Znalazły
ją – piękną, kolorową i wesołą. Czekała na
nich na szkolnym placu zabaw. Uradowani
uczniowie z wielkimi honorami przynieśli ją
do szkoły i posadzili na specjalnym tronie, aby
od dziś rządziła w przyrodzie. W ten właśnie
sposób oznajmiono mieszkańcom Wieniawy,
że Wiosna już przyszła.

Wystawa świąteczna

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIENIAWA
z dnia 17 kwietnia 2014 roku
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a, 61b ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) Uchwały Nr XII.132.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia
30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wieniawa na obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012
poz. 9460) Wójt Gminy Wieniawa podaje do publicznej wiadomości granice, numery obwodów
głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku.
Nr obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Granice obwodu głosowania

Od 01 do 18 kwietnia 2014r. w Gminnym
Centrum Kultury w Wieniawie czynna była
wystawa ozdób wielkanocnych.
Własnoręcznie wykonane z wikliny
papierowej: koszyczki na święconkę, zajączki,
kaczuszki, kurki prezentowała Pani Paulina
Gajda z Głogowa. Palmę wielkanocną
wykonała i zaprezentowała Pani Genowefa
Miłowska z Kamienia Dużego. Bardzo dużym
zainteresowaniem zwiedzających cieszy się
pisanki malowane woskiem przez Panią
Genowefę Kowalską ze Skrzynna. Ciekawą
kompozycję pięknych pisanek okazała Pani
Wiesława Plaskota z Jabłonicy, które wykonane
były ze wstążek , papieru i cekinów. Dyrekcja
GCK w Wieniawie zapowiedziała ogłoszenie
konkursu na największą palmę w gminie
Wieniawa. Konkursowi przewodniczyć będzie
Wójt Gminy Witold Studziński, który zobowiązał
się ufundować nagrodę zwycięscy konkursu.

Głosowanie w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego odbywać się będzie
w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014r. (niedziela) w godz.
7ºº – 21ºº.
Wójt Gminy
mgr Witold Studziński
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1.

Remiza OSP w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 78 A, 26-432
SOŁECTWA: Wieniawa,Kłudno,
Wieniawa.
Kochanów Wieniawski,
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Jabłonica, Ryków i Zawady
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

2.

SOŁECTWA: Skrzynno,
Komorów, Zagórze, Kamie,
Budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzynnie, ul.
Wydrzyn, Romualdów, Sokolniki
Kolejowa 1A 26-432 Wieniawa.
Suche, Sokolniki Mokre i
uków

3.

4.

SOŁECTWA: Brudnów, Plec,
Wola Brudnowska i Głogów
SOŁECTWA: Pogroszyn i
Koryciska

Budynek po byłej Publicznej Szkole Podstawowej w Brudnowie,
Brudnów 37 26-432 Wieniawa.
wietlica wiejska w Koryciskach, Koryciska 38, 26-432 Wieniawa.

WIENIAWA

Życie to jest teatr – X Spotkania Teatralne
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie
W Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wieniawie dnia 21 marca 2014 roku
odbył się jubileuszowy X przegląd
dokonań zespołów teatralnych z powiatu
przysuskiego finansowany ze środków
Gminy Wieniawa i dzięki życzliwości
Wójta Gminy Wieniawa Pana Witolda
Studzińskiego .
Uroczystość otworzył dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Wieniawie Pan Adam
Maleta, który serdecznie powitał przybyłe
zespoły teatralne: z Publicznego Gimnazjum
w Klwowie, Odrzywole i Wieniawie oraz grupa
teatralna z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie.
Tematyka tegorocznych spotkań teatralnych
buła zróżnicowana. Młodzież gimnazjalna
z Odrzywołu pokazało tragiczną historię
chłopca, który jadąc samochodem ze swoim
pijanym kolegą, uległ wypadkowi i stał się
inwalidą. Spektakl nosił tytuł „Wózek” ,a
przygotował go zespół pod kierunkiem Pani
Moniki Gapys. Jako kolejni zaprezentowali
się uczniowie z Klwowa, którzy pod opieką
Pani Aleksandry Podgrockiej przygotowali
inscenizację pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Gospodarze spotkań, czyli gimnazjaliści
z Wieniawy przedstawiło współczesną
wersję „Balladyny”. Opiekunem grupy była
Pani Halina Zawadzka. Natomiast uczniowie
ze szkoły podstawowej pod kierunkiem
Pani Anny Łochnickiej przypomnieli mit

o Demeter i Korze, który swą tematyką
nawiązuje do zmiany pór roku, a szczególnie
do Pierwszego Dnia Wiosny. Celem spotkań
zespołów teatralnych jest opowiedzenie
o ważnych sprawach słowem, gestem, tańcem
i piosenką, wymiana doświadczeń i zabawa.
Należy dodać, że działalność artystyczna
dzieci i młodzieży ma duże znaczenie dla
ich edukacji i rozwoju, a przygotowywanie

przedstawień uczy poczucia odpowiedzialności
za pracę całego zespołu. Mamy nadzieję, że
obejrzane inscenizacje będą miały wpływ na
moralne wybory i postawy uczniów. Może o tym
świadczyć reakcja widzów, którzy z dużym
zainteresowaniem oglądali występy swoich
kolegów. Na zakończenie przeglądu uczniowie
otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki.

Wspólne wykonywanie ozdób świątecznych

Na zaproszenie Dyrekcji Gminnego
Centrum Kultury w dniu 11 kwietnia 2014
r. odbyło się wspólne wykonywanie ozdób
świątecznych, w którym uczestniczyli osoby
starsze wraz z dziećmi.
W tym dniu w godzinach popołudniowych
budynek kultury zamienił się w tętniące życiem
– kolorowe miejsce, gdzie i uczniowie III klasy

Publicznej Szkoły podstawowej w Wieniawie
tworzyli przepiękne i wyjątkowe cudeńka.
Dzieci pomagały miłym gościom robić palmy
wielkanocne, pokazywały jak zdobić cekinami
i tasiemką jajka, zajączki itp. Pomysł takich
wspólnie wykonywanych ozdób świątecznych
został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez
grupę osób biorących udział w pierwszym

takim przedsięwzięciu , jak i dzieci. Uczestnicy
zadowoleni ze swoich prac stwierdzili ponadto
, że własnoręcznie wykonane ozdoby dają im
wiele satysfakcji, uwierzyli, że pomimo już nie
takich sprawnych rąk , jeszcze potrafią robić
ładne rzeczy i to jakie…
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ogłoszenia

DLACZEGO NIE WYPALAĆ TRAW
Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie
traw, a późnym latem i jesienią wypalanie resztek
pożniwnych. W naszej świadomości zalągł się mit,
że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby,
jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania.
Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy
herbicyd” do zwalczania chwastów. Okazuje się,

Uczestnicy spotkania uczą się dlaczego nie warto
wypalać traw.

że aby grunty rolne utrzymywane były w tzw.
dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów
ochrony środowiska zabronione jest wypalanie
traw. Wiele lat temu naukowcy udowodnili, że
takie pożary są szkodliwe. Ogień nie tylko zabija
żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy,
ale także wyjaławia glebę - z takich zabiegów
„oczyszczających” nie płyną żadne korzyści. Po
wypaleniu gleba ubożeje. Łąka czy pastwisko po
wypaleniu się zazielenią, ale będą bezwartościowe.
Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do
nowego cyklu. W trakcie wypalania ginie cała
mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.
Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych!
Jest przecież inny sposób na ich spożytkowanie.
Zamiast spalać, można je kompostować i w postaci
próchnicy ponownie wprowadzać na pole. Wtedy
zyskamy pewność, że użyźnią nam glebę, a my
osiągniemy bardziej owocne plony bez szkód dla
środowiska. Prawidłowe zmianowanie, poprawna
agrotechnika, nawozy zielone i komposty znacznie
przyspieszają regenerację gleby. Dlaczego nie
powinno się wypalać traw?
- Każdego roku w pożarach giną ludzie
i zwierzęta.
- Każdy pożar, a co za tym idzie - każda
interwencja sporo kosztuje. Sam przyjazd straży
pożarnej do ognia kosztuje kilkaset złotych; w skali
kraju to dziesiątki tysięcy pożarów. Koszty to nie

tylko wylana woda, spalone paliwo, zużyty sprzęt...
To przede wszystkim ludzkie życie, zmęczenie,
co nie sposób określić w złotówkach, więc trudno
sprecyzować, oszacować straty. Są to na pewno
miliony zł. Te ogromne sumy pokrywane są
w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa.
Oznacza to, iż to my - całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami.
Zapewne każdy z nas miałby ciekawsze propozycje
na zagospodarowanie tak wielkich kwot pieniędzy,
które każdego roku „przemijają z wiatrem”. Np.
można by zakupić nowy sprzęt dla strażaków,
karetki pogotowia, podreperować służbę zdrowia,
edukacje... itd. Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom,
wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz
przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody,
jak i samego człowieka.
Należy pamiętać o kolejnej bardzo ważnej
kwestii:, kiedy strażacy są zadysponowani do
akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków,
w tym samym czasie mogą być potrzebni
w innym miejscu, np. do ratowania życia ludzi
poszkodowanych w wypadku drogowym czy innym
tragicznym zdarzeniu. Zaangażowanie w akcję
gaszenia trawy powoduje znaczne wydłużenie
czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, a często
o życiu człowieka decydują minuty. Nie wypalajmy
traw i pozostałości roślinnych! Jest przecież inny
sposób na ich spożytkowanie. Zamiast spalać,
można je kompostować i w postaci próchnicy
ponownie wprowadzać na pole. Wtedy zyskamy
pewność, że użyźnią nam glebę, a my osiągniemy
bardziej owocne plony bez szkód dla środowiska.
Prawidłowe zmianowanie, poprawna agrotechnika,
nawozy zielone i komposty znacznie przyspieszają
regenerację gleby. Należy również pamiętać że,
wypalanie traw jest prawnie zabronione. Po akcesji
Polski z Unią Europejską producent rolny będzie
mógł uzyskać dopłaty do gruntów rolnych, po
spełnieniu odpowiednich warunków które dotyczą
również zakazu wypalania roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie
oczeretów i trzcin. Zakaz dotyczy również miedz,
ściernisk i słomy. Najgorszy dla nas strażaków
jest weekend ponieważ wtedy to najwięcej ludzi
porządkuje swoje obejścia niejednokrotnie paląc

Przysmaki Skowyrówki

Sernik tiramisu na zimno
Zmęczeni świąteczną obfitością mięs chętnie
zjedlibyśmy coś delikatnego. Proponuję
Państwu wypróbowany przepis na pyszny,
lekki deser, który zawsze się udaje, jest prosty
i szybki w wykonaniu i do tego niedrogi i bardzo
wykwintny. Idealny na ciepłe dni nadchodzącej
majówki. Smacznego.
Składniki:
Spód sernika: 1 paczka utartych, lub
zblendowanych biszkoptów (można przepuścić
przez maszynkę do mięsa), 1 płaska łyżka cukru
pudru, 60 g stopionego masła.
Masa: 500 g serka Mascarpone, 500 ml kremówki
36%, 0,5 do 2/3 szklanki cukru pudru, 4 łyżeczki
żelatyny, 1 opakowanie biszkoptów
1 szklanka mocnej kawy (może być
rozpuszczalna), 100 gram rumu lub amaretto,
(możemy je zastąpić aromatem do ciast o ulubionym
przez nas zapachu), kakao, ewentualnie gorzka
czekolada do starcia na wierzch.
Wykonanie: Zmielone biszkopty mieszamy
z cukrem pudrem i stopionym masłem. Masą
tą wykładamy tortownicę o średnicy 26-28 cm
i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania
masy serowej. Następnie żelatynę zalewamy
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wrzątkiem (ok. ½ szklanki) i dokładnie mieszamy,
by całkowicie się rozpuściła i odstawiamy do
wystygnięcia. Nie można dodać jej za ciepłej do
masy, aby śmietana się nie ścięła. Kremówkę
ubijamy na sztywno. Ser miksujemy z cukrem
pudrem ok 2-3 minuty i dodajemy przestudzoną
żelatynę. Miksujemy jeszcze minutkę. Do masy
serowej dodajemy ubitą śmietanę i miksujemy całość
na najniższych obrotach, tylko do chwili dokładnego
połączenia się składników. Masę dzielimy na 2
części. Kawę mieszamy z aromatem i przelewamy
do miseczki. Na biszkoptowy spód wykładamy
delikatnie połowę masy serowej, a następnie
układamy na niej zamoczone w kawie biszkopty.
Biszkopty powinny być dobrze nasączone, tak
jednak, żeby się nie rozpadały. Biszkopty układamy
blisko siebie, a następnie posypujemy je kakao. Na
biszkopty delikatnie wykładamy drugą część sera
i uderzamy kilka razy tortownicą w stół by masa
weszła w szczeliny między biszkoptami. Sernik
wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. Przed
podaniem sernik posypujemy kakao i ewentualnie
dekorujemy startą czekoladą. Będzie pysznie,
gwarantuję, że do kawy nie ma nic lepszego.
Anita Rejmer
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śmieci. Piękna pogoda nastraja do spacerów
i wycieczek podczas których podpalana jest
trawa. Mając na uwadze zaprzestanie wypalania
traw Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Przysusze w miesiącu kwietniu br.
zorganizowała zajęcia edukacyjne dla dzieci
z udziałem funkcjonariuszy straży w szkołach
podstawowych i gimnazjach w miejscowości
Odrzywół i Rusinów. Podczas zajęć uczniowie mieli
możliwość obejrzenia filmu na temat szkodliwości
wypalania traw oraz wysłuchać krótkiej pogadanki
o zagrożeniach jakie mogą powstać podczas
wypalania traw. Przestrzegamy przed zagrożeniami
wynikającymi z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz,
zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz
życia swojego i innych
Rzecznik Prasowy
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Przysusze
mł. bryg. Artur Kucharski

EUROPEJSKI
TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 2014
Konferencja w dniu 15 kwietnia 2014 r.

honorowy patronat
Mał˝onki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

kultura i sport

I Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
Dnia 15 kwietnia 2014 r. odbyły się
w Powiatowej Krytej Pływalni w Przysusze
I Indywidualne Mistrzostwa Szkół Powiatu
Przysuskiego w Pływaniu, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Przysusze,
Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
oraz Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
w Przysusze.
W zawodach ogółem wzięło udział 71
zawodniczek i zawodników. Ponieważ zawody
rozgrywano po raz pierwszy, dla ułatwienia we
wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy
mogli pływać dowolnym stylem oraz startować
z wody, dziewczęta pływały na dyst. 25 m,
a chłopcy na 50m. w kategorii gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych oraz na 25 m
w szkołach podstawowych. Rywalizowały
w zawodach następujące reprezentacje szkół
podstawowych: ze Skrzyńska, z Ruskiego Brodu,
z Wieniawy, z Wiru, z Potworowa, z Rusinowa,
z Rzucowa oraz z Przysuchy nr 1. Wystąpiły
również reprezentacje gimnazjów: z Przysuchy,
z Wieniawy, z Borkowic, z Rzucowa oraz
z Rusinowa. Wśród szkół ponadgimnazjalnych
startowały reprezentacje: ZS nr 1 im. Jana
Pawła II z Przysuchy, Zespołu Szkół Rolniczych
im. Stanisława Staszica w Borkowicach oraz
ZS nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Wielu zawodników zaprezentowało wysoki
poziom umiejętności pływackich przed licznie

zgromadzoną tego dnia na pływalni publicznością,
która bardzo energicznie kibicowała. Wszyscy
pływacy startowali najpierw w serii eliminacyjnej,
a następnie po 4 najszybsze osoby w każdej
kategorii wiekowej w wyścigu finałowym.
Wyniki finałów: w kategorii szkół
podstawowych: dziewczęta dyst. 25 m.
1.Kuś Sandra 21,17 s, 2. Jakubczyk Klaudia
22,64 s, 3. Abramczyk Hanna 23,27 s.,
4.Nowosielska Katarzyna 24,68 s
Chłopcy dyst. 25 m: 1. Frasuński Antoni
21,03s., 2. Ślęzak Kacper 21,17 s,. 3. Kamiński
Dawid 21,47 s., Wielgo Igor 22,47 s.
W kategorii gimnazjów: dziewczęta dyst. 25 m:
1. Machałowska Weronika 18,77 s., 2. Płuciennik
Natalia 22,50 s,. 3. Witkowska Wiktoria 23,10 s.,
4. Skuza Weronika 24,19 s., chłopcy dyst.50 m.:
1. Żurowski Bartłomiej 40,33 s., 2. Cieślikowski

Roch 41,37 s., 3. Fidos Szymon 41,96 s., 4.
Witusiński Łukasz 45,09 s.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
dziewczęta dyst. 25 m.:
1. Białek Klaudia 16,79 s., 2. Orzechowska
Weronika 18,52., Pakosz Weronika 19,81 s.
Chłopcy dyst. 50 m: 1. Mandecki Jakub 34,59 s.,
2. Michałowicz Artur 36,10 s., 3. Wijata Sebastian
37,12 s., Wielgo Kacper 50,96 s.
Najlepsze trzy zawodniczki oraz trzej
zawodnicy w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostali udekorowani na podium
medalami oraz otrzymali dyplomy i upominki od
organizatorów mistrzostw. Dodatkowo wszyscy
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali puchary oraz bezpłatne karnety na
basen.
Sławomir Nowosielski

Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej
Dnia 14 kwietnia 2014 r. w hali Zespołu Szkół
nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze rozegrano
Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Przysuskiego w Piłce Ręcznej. Wśród
chłopców wystąpiły reprezentacje: Zespołu
Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica
w Borkowicach, Zespołu Szkół nr 1 im. Jana
Pawła II w Przysusze oraz Zespołu Szkół nr
2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, który

był gospodarzem i organizatorem zawodów.
Dziewczęta reprezentowały tylko dwie przysuskie
szkoły ponadgimnazjalne, wśród których okazały
się lepsze zawodniczki ZS nr 1, drugie miejsce
zajęły dziewczęta z ZS nr 2 w Przysusze.
Wśród chłopców rywalizacja była bardzo zacięta
i emocjonująca, drużyny wykazały wyrównany
poziom sportowy ponieważ każdy z zespołów
jeden mecz wygrał oraz jeden mecz przegrał.

O ostatecznym wyniku zadecydował lepszy
bilans zdobytych bramek. Pierwsze miejsce
zajęła reprezentacja chłopców Zespołu Szkół
nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, drugie
miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze, a trzecie chłopcy
z Zespołu Szkół Rolniczych im. Stanisława
Staszica w Borkowicach.
Sławomir Nowosielski

Charytatywny turniej siatkówki w Przysusze
6 kwietnia 2014 w Powiatowej Hali
Sportowej przy ZS 2 w Przysusze, z inicjatywy
amatorskiego środowiska siatkarskiego
został zorganizowany Charytatywny Turniej
Siatkówki „Dla Adriana”.
Dzięki uprzejmości władz powiatu
organizatorzy turnieju otrzymali puchary
i dyplomy dla uczestniczących drużyn oraz
możliwość nieodpłatnego skorzystania z obiektu.
Słowa uznania należą się również wszystkim
siatkarzom, którzy dzięki swojej szlachetności
stali się sponsorami turnieju, przeznaczając
zebrane w drużynach pieniądze na wsparcie
dla swojego młodego, niepełnosprawnego
przyjaciela – Adriana Sioraka. W turnieju wystąpili
zawodnicy z Nowin k/ Kielc, Końskich, Wierzbicy,
Radomia, Jastrzębia i Przysuchy. Wśród
uczestników byli aktualni i niedawni Mistrzowie
Polski w siatkówce plażowej oldbojów: Krzysztof
Wanat / „Kosmos”-Nowiny /, Maciej Wanat / „
OLDBOY’S Polska /.
WYNIKI: OLDBOY”S POLSKA /Radom/ KOSMOS /Nowiny/ - 0 ; 2, OLDBOY”S POLSKA
/ Radom/ - ZAGŁOBA Przysucha - 2 : 0,
OLDBOY’S POLSKA / Radom/ - PASJONACI /
Radom/ - 1 : 2, KOSMOS / Nowiny/ - ZAGŁOBA

/ Przysucha/ - 2 : 0, KOSMOS /Nowiny/
- PASJONACI/ Radom/ - 2 : 0, ZAGŁOBA /
Przysucha - PASJONACI / Radom/ - 1 : 2.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1 MIEJSCE KOSMOS /Nowiny/, 2 MIEJSCE - PASJONACI
/Radom /, 3 MIEJSCE - OLDBOY’S POLSKA /
Radom/, 4 MIEJSCE - ZAGŁOBA PRZYSUCHA

w przeprowadzeniu zawodów ponieważ pełnił
funkcję sędziego pomocniczego. Organizatorzy
zawodów dziękują sponsorom Starostwu
Powiatowemu, Pani Annie Wójcickiej właścicielce f-my PIZZERIA HOLLYWOOD, Pani
Agacie Wysokińskiej - właścicielce f-my APTEKA
PRYWATNA PHU oraz sędziom ; Piotrowi Skibie,
Marianowi Bielawskiemu, Arturowi
Kowalskiemu, Adrianowi Kucharczykowi
za całkowicie bezinteresownym
przeprowadzeniu zawodów. Wzruszenia
nie kryła mama Adriana, która bardzo
dziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym podkreślając przede
wszystkim szlachetność i czystość
intencji organizatorów i znaczenie
całego turnieju dla Adriana, który
dzięki temu wydarzeniu poczuł się
Uczestnicy turnieju charytatywnego dla Adriana.
między przyjaciółmi. Wzruszona mam
Puchary i pamiątkowe dyplomy otrzymali dziękowała również za bardzo ważne dla niej wszyscy uczestnicy turnieju , a honorowy dyplom finansowe wsparcie w okresie przedświątecznym.
i puchar otrzymał nasz bohater - Adrian Siorak. Turniej zakończył się wspólną konsumpcją
Na koniec turnieju Adrian otrzymał nagrody pysznej pizzy ufundowanej w dużych ilościach
rzeczowe i kwotę 520zł, którą to nagrodę przez Panią Annę Wójcicką.
ufundowali uczestnicy i sponsorzy zawodów.
Andrzej Fedorczyk
Przez cały turniej Adrian brał czynny udział
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Komputery dla mieszkańców powiatu

Mieszkańcy gminy Borkowice otrzymali już 151 komputerów
(37 odebrały osoby niepełnosprawne).

Mieszkańcy gminy Gielniów otrzymali 48 komputerów
(12 dla osób niepełnosprawnych).

Mieszkańcy gminy Klwów otrzymali 183 komputery
(32 odebrały osoby niepełnosprawne).

Mieszkańcy gminy Odrzywół stali się posiadaczami 168 komputerów
(w tym osoby niepełnosprawne - 42).

Mieszkańcy gminy Potworów otrzymali 251 komputerów
(29 trafiło do osób niepełnosprawnych).

Mieszkańcy gminy Przysucha otrzymali 443 komputery
(163 trafiły do osób niepełnosprawnych).

Mieszkańcy gminy Rusinów otrzymali 204 komputery
(43 dla osób niepełnosprawnych).

Mieszkańcy gminy Wieniawa otrzymali 195 komputerów
(w tym 39 dlaosób niepełnosprawnych).

Do dnia 25 kwietnia 2014 r. powiat przysuskiInformator
przekazałSamorządowy
mieszkańcomZIEMIA
1643 komputerów
(w tym 397 dla osób niepełnosprawnych).
PRZYSUSKA
Ostatni beneficjent otrzyma urządzenia i podłączenie do internetu z końcem maja 2014.

